
  

                                             
 

 
 _______________________________________________________________________  
 

Kérelem kapubehajtó / útcsatlakozás létesítéséhez 
szükséges hozzájárulás iránt 

 

1. A kérelmező 

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

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

c) elérhetősége (tel./email):  .........................................................................................................   

 

2. A kapubehajtó / útcsatlakozás  

 a) helye: 

Ingatlan címe:  ...............................................................................................................................  

Ingatlan helyrajzi száma:  ...............................................................  

b) létesítésének indoklása: 

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

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

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

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

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

c) műszaki kialakításának leírása: (2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. A csatlakoztatni kívánt ingatlan tulajdonosának  

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

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

c) elérhetősége (tel./email):  .........................................................................................................   

RÁCALMÁS VÁROS  

JEGYZŐJE 

      2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. 
                  Tel.: (25) 517 850 Fax: (25) 517 860 

                                       Honlap: www.racalmas.hu 
 

 



 

4. A kivitelezés 
 
kezdetének tervezett időpontja:   ................................................................................................  
 
befejezésének tervezett időpontja:   ..............................................................................................  
 
 

5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy 

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

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

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

 

6. Kötelezően benyújtandó mellékletek:  
 

- a kapubejáró /útcsatlakozás kialakításáról készült tervdokumentáció 3 példányban (helyszínrajz, 
műszaki leírás, mintakeresztszelvények) 

 

Kelt: ...................................................... ,   .................  év  ................... hónap  .............. nap 

 

 

   ........................................  
    Aláírás 

 
 
 

 

A kérelmező tudomásul veszi: 

• A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a munkavégzésre; 

• A tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 21 nappal munkakezdési hozzájárulást kell kérnie; 

• Az engedély nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, 

hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzését; 

• Az engedély a kérelem, és annak mellékleteként csatolt tervek alapján kerül kiállításra, minden, az abban 

foglaltaktól eltérő kialakítás engedély nélküli munkavégzésnek minősül; 

• Az engedély a kiadástól számított 1 évig érvényes, azt követően újabb kérelemmel kell fordulni az 

Önkormányzathoz. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

(2) A kapubejáró / útcsatlakozás műszaki kialakításának (paramétereinek) leírása:  
Itt kell megadni minden fontosabb műszaki paramétert, pl.: a kapubejáró/útcsatlakozás burkolat szélétől a 
kerítés/telekhatár vonaláig mért hosszúságát, szélességét, lekerekítő ívek sugarát, a burkolat szerkezetét 
(anyagát), valamint a csapadékvíz elvezetésének tervezett megoldását - a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás 
szerint. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (1) bekezdése 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400019.KHV

