
Kótaj Község  

Polgármesteri Hivatala 

4482 Kótaj, Szent I. u. 13. 

Tel.: 42/208-300 

Díj és illetékmentes 

 

Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges 

hozzájárulás iránt 

 

1. Kérelmező 

a) neve:  ............................................................................................................................  

b) címe:  ...........................................................................................................................  

2. Az igénybevétel: 

a) helye:  ..................................................................................  hrsz.:  .............................  

Létesítmény megnevezése: (a megfelelő aláhúzandó): vízellátás, szennyvízbekötés, 

gázellátás, csatornázás, egyéb:  ..........................................................................................  

Építési munka jellege: bekötési munka, fejlesztés, beruházás, korszerűsítés, karbantartás, 

kiváltás, hibaelhárítás, egyéb:  ...........................................................................................  

3. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel 

történik (a hozzájárulás jogosultja) 

a) neve:  ............................................................................................................................  

b) címe: ............................................................................................................................  

4. Az elfoglalni kívánt útterület 

a) hosszúsága: ................................ m 

b) szélessége:  ................................. m 

c) nagysága:  .................................. m2  bontás, ásás  ........................ cm mélységben  

d) bontandó burkolat: járda, szegély, útpálya, zöld terület, útmenti föld 

Érintett út helyrajzi száma:  .......................................................  

5. Az igénybevétel 

a) kezdetének tervezett időpontja: ................................................................  

b) befejezésének tervezett időpontja:  ..........................................................   

A munkavégzés  ..................... napot vesz igénybe. 



6. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy 

a) neve:  ............................................................................................................................  

b) címe:  ...........................................................................................................................  

c) telefonszáma:  ..............................................................................................................  

 

 

 

7. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett 

építmény (létesítmény) 

• tulajdonosának 

a) neve:  ...............................................................................................................  

b) címe: ...............................................................................................................  

• üzemeltetőjének 

a) neve:  ...............................................................................................................  

b) címe:  ..............................................................................................................  

 

Kelt:  .............................................................. , Dátum:  ..................................................................  

 

 ............................................................. 

kérelmező aláírása     

 

Kötelezően benyújtandó mellékletek: 

- az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 

- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 

- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) 

terve  

A közútkezelői hozzájárulás a kiadásától számított 1 évig érvényes, így amennyiben ez idő 

alatt a kérelemben foglalt igénybevételt kérelmező / kérelmezők nem valósítják meg, úgy a 

hozzájárulást ismételten meg kell kérni.  

A közúti közlekedéstől szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) és (2) bekezdése szerint a közút 

területének határától számított külterületen 10 méter távolságon belül, belterületen 2 méter 

távolságon belül fa ültetése vagy kivágása esetén csak az 1.,2. illetve 6. pontokat kell 

kitölteni. 

A kitöltött kérelmet Kótaj Község Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani. 


