
AZONOSÍTÓ: VF - 22 ÉRVÉNYES: 2013. 04. 05. NAPJÁTÓL  

 

 

Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Tel: +36 70 489 4633 

ÚTFELBONTÁSI KÉRELEM 

Ügyfélfogadás rendje: 
 
Hétfőn:            8.00–12.00 óráig 
                        13.00–16.00 óráig 
Szerdán:            8.00–12.00 óráig 
                        13.00–17.00 óráig 
Pénteken:         8.00–12.00 óráig 

 

1. Az engedély címzettjének (a létesítésre/üzemeltetésre jogosult személy/szervezet) neve: 

    ____________________________________________________________________ 

    Az engedély címzettjének címe: 

    ____________________________________________________________________ 

2. Az engedély kedvezményezettjének (aki érdekében történik az igénybevétel) neve: 

    ____________________________________________________________________ 
 

3. Az igénybevétel helye: _________________________________________________ 
 

4. Az igénybevétel célja:                            (Jelölje meg a megfelelő O-t!) 

 

O ingatlanhoz telefonkábel-bekötés létesítése 

O jelátviteli kábel-bekötés létesítése 

O ingatlan villamos-energia ellátását biztosító kisfeszültségű földkábel létesítése 

O ingatlanhoz leágazó gázvezeték építése  

O ingatlanhoz ivóvíz bekötővezeték létesítése 

O ingatlanhoz szennyvíz- és csapadékcsatorna bekötés létesítése 

O egyéb cél:____________________________________________________________ 

 

O telefonkábel-hálózat létesítése 

O jelátviteli elektromos, vagy optikai kábelhálózat létesítése 

O kis-, vagy középfeszültségű villamos kábelhálózat létesítése 

O gázelosztó és leágazó vezetékhálózat építése 

O ivóvíz törzshálózat létesítése/rekonstrukciója  

O szennyvíz- és csapadékcsatorna törzsvezeték létesítése/rekonstrukciója  

O egyéb cél:____________________________________________________________ 

Védőcső típusa:__________________________________________________________ 

 

5. Az elfoglalni kívánt terület hossza: _____m; szélessége: _____m; felülete: ______m2 

 

6. Az igénybevétel tervezett kezdete: 20__/____/____;   vége:20__/____/____ 

    FIGYELEM! Útfelbontás október 20. és március 20. közötti téli időszakra nem kérhető. 

7. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős vezető 

    Neve: ___________________________________________ 

    Munkáltatója/beosztása: _____________________________/___________________ 

    Mobil telefonszáma:      ____/________ 

8. A megvalósuló létesítmény  

    üzemeltetője: _________________________________________________________ 

      annak címe: _________________________________________________________ 

    tulajdonosa:   _________________________________________________________ 

      annak címe: _________________________________________________________ 

 
A KÉRELEM BENYUJTÁSA A MUNKÁK MEGKEZDÉSÉRE NEM JOGOSÍT! 

    Az űrlap tartalma változhat; ne másolja házilag, kérje az aktuális változatot! 



AZONOSÍTÓ: VF - 22 ÉRVÉNYES: 2013. 04. 05. NAPJÁTÓL  

 

 

Polgármesteri Hivatal 
Hajdúszoboszló 

Városfejlesztési Kommunális 
Iroda 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
 Tel: 52/557-328 
Fax:52/557-322 

ÚTFELBONTÁSI KÉRELEM 

Ügyfélfogadás rendje: 
 
Hétfőn:            8.00–12.00 óráig 
                        13.00–16.00 óráig 
Szerdán:            8.00–12.00 óráig 
                        13.00–18.00 óráig 
Pénteken:         8.00–12.00 óráig 

 

Csatolandók az alábbiak szerint sorszámozandó mellékletek: 

1.) 1 példányban: Az igénybevétel helyét feltüntető 1:10.000 léptékű térképkivonat. 

2.) 2 példányban: Az igénybevétel célját, annak tervezett módját tartalmazó, 

szakhatóságok, közmű üzemeltetők által jóváhagyott műszaki leírás és terv, valamint 

az előzetes közútkezelői hozzájárulás másolata, vagy iktatószáma (ha van ilyen). 

3.) 2 példányban: Az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozás 

(korlátozás, terelés) terve. 

4.) Legalább két, egymásra merőleges irányból készült fotó a kiinduló állapotról. 

 

A kérelem benyújtásához az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 

rendelkezései irányadóak. 

 

Az ideiglenes forgalomszabályozás tervezéséhez a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM sz. rendelet előírásait kell 

betartani. 

 

FIGYELEM! Pontatlanul, vagy hiányosan kitöltött adatlap benyújtása és a szükséges 

mellékletek hiánya esetén a kérelem elbírálása a rendelkezésre álló adatok alapján 

történik, ami annak elutasítását eredményezheti! 

 

 

Hajdúszoboszló, 20___ év ____________hó ____. napján 

 

 

 

 

P.H. 

 kérelmezője 

 /A kért engedély címzettje!/ 

 

 

 

 

 

 

 


