KÉRELEM
Útcsatlakozás létesítéséhez (kapubejáró kialakítás, felújítás) és csapadékvíz elvezető árok
felújításához, továbbá valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára

1.

Az érintett ingatlan címe: ............................................................................................................
Az igénybevétel célja (kérjük aláhúzni):
 új kapubejáró kialakítása
 meglévő kapubejáró átalakítása (átereszcső cseréje nélkül)
 meglévő kapubejáró felújítása (átereszcső cseréjével)
 csapadékvíz elvezető árok felújítása
 közút területén / közút alatti / közút feletti építmény
 belterületen –közút melletti ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari és egyéb szolgáltatás célú építmény
 külterületen –a közúttengelyétől ötven méteren, autópálya,
autóút és főútvonal esetén, száz méteren belüli építmény
1/a. A tervezett kapubejáró méretei:
hosszúsága (a járda szélétől az útburkolat széléig): ................................ m
szélessége: .............................................................................................. m
nagysága (hosszúság x szélesség): .....................................................… m2
1/b. Meglévő kapubejáró burkolatának anyaga: ........................................................................
A tervezett kapubejáró burkolatának anyaga: ………………………………………..

2.

Az érintett ingatlan előtt a csapadékvíz elvezetés megoldása (kérjük aláhúzni):
 nyílt árok
 zárt csatorna
 nincs megoldva
2/a. A csapadékvíz elvezető árok méretei:
hosszúsága: ............................................................................................. m
szélessége: .............................................................................................. m
áteresz száma, átmérője: .............................................................................
2/b. Meglévő csapadékvíz elvezető árok burkolatának anyaga: .................................................
A felújított csapadékvíz elvezető árok burkolatának anyaga:……………………….....
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3.

Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel
történik (az érintett ingatlan tulajdonosa, használója):
Név: .............................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................

4.

A kivitelezés kezdetének időpontja: ...........................................................................................
A kivitelezés befejezésének időpontja: .......................................................................................

5.

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy (ha nem azonos a 2.
ponttal):
Név: .............................................................................................................................................
Cím: .............................................................................................................................................
Telefonszám: ...............................................................................................................................

6.

Egyéb megjegyzés: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

7. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokkal rendelkezem, és azok
másolatát az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátom.
Kötelező mellékletek:


az értelemszerű eltérésekkel:
a) a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,
b) a csatlakozó út várható forgalmi adatait,
c) az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat,
d) az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától
mért távolságát,
 3 példányban csatolni kell
aa) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
ab) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a
vízelvezetés megoldását,
ac) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés)
tervét
b) a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét,
c) a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását.

Marcali, ...............................................................
……….……….……….……….
aláírás

