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Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem közterület-bontás céljára
(burkolt és burkolatlan közterületek bontása, átfúrása, rendeltetéstől eltérő használata)
Mellékletek: ........ pld. terv
........ pld. 1:500 arányú helyszínrajz
........ pld. keresztszelvény
........ pld. forgalomterelési terv
........ pld. ütemezési terv
........ pld. egyéb irat: ......................................

Tájékoztató a közterület-bontás engedélyezési eljárásának rendjéről
1. A bontási engedély iránti kérelmet olvashatóan kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt az Erzsébeti Közös
önkormányzati Hivatal részére kell eljuttatni. A kérelemhez mindenképpen csatolni kell a munkához kapcsolódó
helyszínrajzot (a bontás vagy a közterület-használat pontos helyének feltüntetésével), valamint szilárd burkolat
bontása esetén a helyreállító nyilatkozatát. (Ügyfélfogadási idő: Erzsébet, hétfő-csütörtök: 7.30 – 16:00 péntek:
8:00 – 12:00 Nagypall: hétfő-csütörtök: 7.00 – 15:00 péntek: 7:00 – 12:00 Geresdlak: hétfő-csütörtök: 7.30 –
16:30 péntek: 8:00 – 13:30 email: hivatal@erzsebetikoh.hu)
2. A Jegyző meghatározza a közút rendeltetéstől eltérő használatának díját, mely összeget a Kérelmezőnek
(Kivitelező vagy Beruházó) az engedéllyel együtt kiküldött csekken kell befizetnie, vagy az Önkormányzat
/jegyző által közölt/ költségvetési elszámolási számlájára kell átutalnia.
3. Az engedélyezési eljárási idő 30 nap. A bontási munka csak az engedély birtokában kezdhető. Az
engedélyeztetési eljárás során, az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú
igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 13/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint
kell eljárni. A kivitelezés, helyreállítás ideje alatt a bontási engedélyt a helyszínen kell tartani és azt a Hivatal
munkatársának szükség esetén be kell mutatni. Az esetleges hibákért, hiányosságokért, vagy az okozott kárért
a Kivitelező és a Beruházó egyetemlegesen felel. Ha az Engedélyes a közterületet a bontási engedélyben
meghatározott feltételektől eltérően veszi igénybe (bontás ideje, helyszíne, helyreállítás módja), akkor a Jegyző
eljárást kezdeményezhet a közlekedési hatóságnál a hozzájárulástól eltérő használat megszüntetése, valamint
a pótdíj kivetése ügyében.

__________________________________________________________________________
A szilárd burkolat helyreállítójának nyilatkozata *:
Igazolom, hogy fent nevezett az út burkolatának helyreállítását megrendelte. A helyreállítást
20......év ............................... hó .............. nap határidővel elvégzem.
........................., 20..............................................
P.H.

.....................................................
szakvállalat

*A szilárd burkolat helyreállítását csak útépítő szakvállalat végezheti!
__________________________________________________________________________
A Hivatal ügyintézője tölti ki:
A mai napon a Kérelmező a tárgyi közterület-bontási kérelméhez,
címén........................................... Ft-ot az Önkormányzat számlájára befizetett.
.............., 20...............................................

eltérő

használati

.......................................................................
ügyintéző

díj
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A közterület-használó adatai
A kivitelező neve: ............................................................................................................…...
címe: ..........................................................................................................….....
telefonszáma: ...........................................................................................…...…
A beruházó neve: ............................................................................................................…...
címe: ..........................................................................................................….....
telefonszáma: ...........................................................................................…...…
A helyreállításért felelős személy
neve: ............................................................................................................…...
telefonszáma: ...........................................................................................…...…
__________________________________________________________________________
A közterület-használat adatai
A közterület-használat
helye: ...........................helység......................................utcanév...........................hsz.(-tól -ig)
célja: .................................................................................................................................
A bontandó burkolat: ................. m2 aszfalt út
................. m2 kockakő út
................. m2 föld út
................. m2 makadám út
................. m2 zöldterület

................. m2 aszfalt járda
................. m2 kockakő járda
................. m2 föld járda
................. m2 beton járda
................. m2 burkolatlan terület

Egyéb közterület-használat: ................. m2
(földtárolás, anyagtárolás, forgalom elől elzárt terület, vagy egyéb: ................................)
A közterület-használat időtartama:
Kezdete: .....................................................................................................................................
Befejezése (teljes helyreállítás) **: ............................................................................................
__________________________________________________________________________
Több utcát érintő bontás esetén ütemezési terv benyújtása is szükséges, melyen a fenti adatokat
minden ütemre vonatkozóan fel kell tüntetni.
Egyéb, a kérelemre vonatkozó közlemény:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................
A fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A közterület-bontás engedélyezési eljárásának rendjéről szóló tájékoztatót megismertem és tudomásul
vettem.
...................., 20...............................................
.....................................................
kérelmező
**A szilárd burkolat helyreállítását csak útépítő szakvállalat végezheti!

Nyilatkozat a túloldalon.

