3. melléklet a 11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez1
Kérelem helyi közút nem rendeltetési célú igénybevételének engedélyezésére

1. A kérelmező adatai
A kérelmező neve: ___________________________________________________
A kérelmező állandó lakó-(telep) helyének címe: ___________________________
___________________________________________________________________
A kérelmező levelezési címe: ___________________________________________
___________________________________________________________________
A kérelmező e-mail címe: ______________________________________________
A kérelmező telefonszáma: _____________________________________________
2. Az útkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy adatai
Neve: ______________________________________________________________
Állandó lakó-(telep) helyének címe: ______________________________________
___________________________________________________________________
Levelezési címe: _____________________________________________________
E-mail címe: ________________________________________________________
Telefonszáma: _______________________________________________________
3. A helyi közút nem rendeltetési célú igénybevételének
a) helye: ___________________________________________________________
b) célja: ___________________________________________________________
4. A rendeltetéstől eltérően használni kívánt terület nagysága (m2): ___________

5. A helyi közút nem rendeltetési célú igénybevételének időtartama
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__________ év ___________________ hónap ____________ naptól
__________ év ___________________ hónap ____________ napig.

Megjegyzés:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A helyi közút nem rendeltetési célú igénybevételével érintett napok száma:
__________ nap
6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén elhelyezett építmény (létesítmény)
a) tulajdonosának
neve: _________________________________________________________
címe:__________________________________________________________
b) üzemeltetőjének
neve: __________________________________________________________
címe: __________________________________________________________
Kelt:______________ év _________________ hónap ____________ nap

____________________________
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni szükséges:
1. A közúton folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat, hatósági,
szakhatósági engedély másolatát.
2. Mutatványos tevékenység esetén az eszközök, berendezések érvényes engedélyeit.
3. Szabadtéri rendezvény esetén, amennyiben szükséges, hatósági, szakhatósági engedély
másolatát, zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozat másolatát,
rendőrség, katasztrófavédelem hozzájárulását.
4. Építési munka végzésével kapcsolatos közúthasználat esetén egyszerű helyszínrajzot
az építmény pontos helyének megjelölésével.
5. Hirdető berendezés elhelyezése esetén méretarányos helyszínrajzot (M 1:1000, M
1:500) az igényelt terület helyének pontos megjelölésével, valamint a településképi
tudomásulvételi határozatot.
6. Szükséges esetben a közhasználatra átadott magántulajdonú területrész tulajdonosának
és/vagy használójának hozzájárulását.
Tájékoztató
A közútkezelői hozzájárulás kiadásához felhasznált személyes adatokat a Tiszaföldvári
Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdésének e)
pontjában meghatározott jogalappal, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. Az adatkezeléssel kapcsolatban további információk a Tiszaföldvári Polgármesteri
Hivatal Adatkezelési Tájékoztatójában olvashatók, mely elérhető a Tiszaföldvár
Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.tiszfoldvar.hu címen.
A Tájékoztatóban szereplő információkat megértettem és tudomásul vettem.
Tiszaföldvár, 20______év _______________________hó __________nap

______________________
aláírás

