
Melléklet a 8/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 

KÖZTERÜLET-FELBONTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
 

 

Alulírott azon kéréssel fordulok a Ságvár Község Önkormányzatához, hogy részemre a mellékelt adatok 

és dokumentumok alapján a Közterület-felbontására engedélyt adjon. 

 

1. A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező 

Megnevezése:  

Pontos címe:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

 

2. A kivitelezés felelős építésvezetőjének 

Neve:  

Lakás címe:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

Email címe:  

 

3. A munkavégzés 

Helyének pontos 

megnevezése: 
 

Megnevezése: 

vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, 

közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, vasúti 

műtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda, egyéb: 

……………….................................................. 

Jellege: 
fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, 

bekötés, egyéb: ………………………………….………… 

Tervezett 

munkakezdés 

(burkolatbontás) 

időpontja: 

 

Tervezett befejezés 

(burkolat végleges 

helyreállításának) 

időpontja: 

 

Építési engedélyt, 

vagy létesítési 

hozzájárulást kiadó 

hatóság 

neve:  

ügyirat száma:  

Közútkezelői 

hozzájárulás 
ügyirat száma:  

Építés alatti 

forgalomkorlátozási 

terv jóváhagyásának 

száma:  

kelte:  
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4. Burkolat 
mennyisége 

(fm) 
mennyisége 

(m2) 

Öntött, vagy hengerelt aszfalt burkolatú pályaszerkezet 
(közforgalmú út, járda) 

  

Betonburkolat (közforgalmú út, járda)   

Térkő burkolat   

Gyephézagos burkolat   

Kavicsolt földút, földút   

Murvafelület, v. kőzúzalék   

Útpadka:   

Zöldterület:   

Egyéb:   

Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, 
kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb: ……………................................................ 

 

Nyomvonalas bontások 
hossza: 

fm 
Bontási helyek 

száma: 
db 

Törmeléklerakó 
megnevezése: 

 

 

5. A kérelemhez csatolandó közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások: 

1. közműszolgáltatók által egyeztetett tervdokumentáció 1 pld. építés alatti ideiglenes 

forgalomterelési terv (amennyiben szükséges) járda, gépkocsi behajtó építése esetén vázrajz 

a tervezett útcsatlakozás hossz-szelvénye, mintakeresztszelvénye szintadatokkal. 

2. Tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzattól. 

6. A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük: 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 

- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. 
(I. 31.) KöViM rendelet. 

 

A bontási, ül. helyreállítási munkákat a kiadott engedélyben foglalt feltételekkel, az általam megjelölt 

határidőre elvégzem.  

A közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjat az Önkormányzat részére a bontási 

határidőig megfizetem.  

A kivitelezési munkákról a Ságvár Község Önkormányzatát telefonon a 84/580-022/12-es számon a 

tényleges munkakezdés előtti napon és a tényleges befejezés után 24 órán belül értesítem. 

*A közterület-felbontási engedélyt a kivitelezés megkezdése előtt minimum 21 nappal korábban kell 

megkérni. 

Dátum: 

 

………………………………………………. 

 

Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása: 

 

………………………………………………. 

 

P.H. 

 
*jelen rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján 


