KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
Gépjárműbehajtó / út- vagy közműcsatlakozás létesítéshez,
Épület építéséhez / felújításhoz / használatbavételéhez,
Közműépítéshez / burkolat bontáshoz / telekalakításhoz,
* (megfelelő aláhúzandó)
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:


Közműcsatlakozás, útcsatlakozás engedélyeztetéséhez:
2 példány szakági tervező által készített tervdokumentáció: műszaki leírás, átnézeti
helyszínrajz, helyszínrajz 1:500 léptékarányban (közút szám, km. szelvény, út burkolat széle,
burkolat szélétől mért távolság, vízelvezető rendszer, közműaknák stb.) keresztszelvény,
hossz-szelvény, vázlat, közterület helyreállítás leírása, csapadékvíz elvezetés megoldásának
terve, építés alatti forgalomkorlátozási munkarész, forgalomtechnikai helyszínrajz,
közműegyeztetések)
 Építési engedélyezés esetén: – építési terv parkolási mérleg számítása, az ingatlanon
belüli parkolási terv és a közútcsatlakozás terve
 Telekalakítási kérelem benyújtásakor: telekalakításra vonatkozó változási vázrajz és
területkimutatás
Mindegyik engedély kérelem esetén kérjük az érintett növényzetet/zöldterületet megjelölni!

Kérelmező
neve: ....................................................................................................................................……….............
címe, telefonszáma, e-mail: .............................................................................….......………......................
A kérelem célja:……………………………………………………………………………..……………..
Az érintett ingatlan/terület helyszíne:
-

település irányítószáma, neve: .....................................................….................................................

-

címe (utca, házszám, közút szám):..............................…................………………..........................

Az érintett ingatlan/terület hrsz. -a: .....................…
Tulajdonos:
-

neve:..................................................................................................................................................

-

címe:..............................................................................................................................…................

A szakági tervező által készített, kötelező melléklet szerinti tartalmú tervdokumentáció rövid leírása:
......................................................................................................................………......................................
.......................................................................................………….................................................................
................................................................................………............................................................................
A kötelező melléklet főbb műszaki adatai:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. www.pecel.hu Tel: 28/452-751 Fax: 28/452-755 E-mail: polgarmester@pecel.hu

-

hosszúság ……………………..……..méter

-

szélesség ……………………..……...méter

-

terület ……………………..…………m2

A kivitelezés, igénybevétel
-

kezdés tervezett időpontja: ................................................................................................................

-

befejezés tervezett időpontja:.............................................................................................................

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy (felelős Kivitelező)
-

neve:....................................................................................................................................................

-

címe:...................................................................................................................................................

-

telefonszáma, e-mail címe:.................................................................................................................

-

jogosultsága:.......................................................................................................................................

Dátum: ...................…
.....................................................
aláírás
A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 42.§. (2) bekezdés, 4. melléklet; 47.§ (10)
e-UT 03.02.21 (ÚT 2-1.115) Közutak melletti ingatlanok kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
e-UT 03.02.31 (ÚT 2-1.210) A parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZkiegészítése)
e-UT 04.05.12. Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 03.01.11. Közutak tervezése
1/1975.(II.5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól különös tekintettel a
33. §. 40. §., 41. §. -ában foglaltaknak
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet
3/2001. (I.31.) KöViM rendelet
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) számú, Pécel Város helyi
építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet -ben előírtaknak.
Tisztelt Kérelmező!

A fentiektől eltérő, illetve hiányos megkeresés esetén, továbbá
amennyiben a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM
rendelet 6.§ (1)bekezdésében foglaltaknak és a vonatkozó Útügyi
Műszaki Előírásoknak a benyújtott kérelem nem felel meg,
közútkezelői hozzájárulásunkat nem áll módunkban megadni!
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