							1. számú melléklet 
Behajtási engedély kérő lap
Kérelmező - üzembentartó - neve: 		
Képviselő neve:	
Lakcíme/székhelye:	Telefonszáma:	
Cégbejegyzési száma:	
Vállalkozói igazolvány száma:	
Vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma:	
Adószáma:	
A jármű fajtája: tehergépkocsi - vontató - nyerges vontató - félpótkocsi - pótkocsi - mezőgazdasági vontató - lassú jármű
Tehergépjármű forgalmi rendszáma *: 1. gép 	/2. pót	
  1. gép 	/2. pót 	
Jármű tárolási helye: 		
Célállomás címe, ahova a behajtási engedélyt kéri: 		
A célállomás megközelítési útvonala:		
A behajtási engedélyt milyen időponttól kéri:	
milyen időpontig kéri:.....................	milyen célból kéri:	
A behajtási engedély kérésének indokolása:		
		
Üröm, ..................év...............hó...........................nap 
	
Kérelmező, vagy képviselője 

4. számú melléklet
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás 
		(munkakezdés) iránti kérelem és díjfizetési adatlap

 A hozzájárulást kérő neve:…………………………………………………………………………………………. Pontos címe:…………………………………………………………………………………………………………. A hozzájárulást kérő felelős vezetője:……………………………………………………………………………… Lakáscíme:……………………………………………………….Tel:………………………

 Az igénybe vevő neve:……………………………………………………………………………………………. Pontos címe:…………………………………………………………………………………………. A kezelői hozzájárulás betartásáért felelős személy :…………………………………………………………….. Lakáscíme:…………………………………………………………..Tel:……………………..

Az igénybe venni kívánt közút pontos adatai: ………….........…..….út, utca, tér …..…szám ……...Hrsz ……….szám ………….Hrsz között …………………… .út, utca, tér …..…szám …… …Hrsz ……….szám ………….Hrsz között …………………….út, utca, tér …..…szám …….….Hrsz ……….szám ………….Hrsz között

Az igénybevétel célja: sport, kulturális, bemutató, kép vagy hangfelvétel, egyéb rendezvény, vásár, Létesítményépítés: vízvezeték, csatorna, gázvezeték, útpálya, útcsatlakozás, járda, kapubeálló, vízelvezető árok, egyéb. Létesítményi munka jellege: beruházás, fejlesztés, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, egyéb,  
A létesítmény építési engedélyének, vagy létesítési engedély iratszáma:…………………………kelte:…………………….. Kiadó szerv neve:………………………………………………… címe:……………………………………………………………………

Az igénybe vétel kezdete:                       Az igénybevétel vége:                              A végleges helyreállítás időpontja:                               ……………………………..                 …………………………………….              ………………………………………
Bontás helye:
Bontandó burkolat neme:
fm*fm:
m2:
Építendő burkolat neme:
   fm*fm:
m2:   
Útpálya






Járda






Zöldfelület






egyéb








Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt, vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény) tulajdonosának neve: …..……………………………………………………………………………………………….. címe: ………………………………..…………………………………………………………………. üzemeltetőjének neve: …..……………………………………………………………………………………….. címe: ………………………..………………………………………………………………….

Dátum:    ………………………………..		    

…………………………………………			 …………………………………..

Hozzájárulást kérő (cégszerű aláírás)			   Kivitelező (cégszerű aláírás)



Az 1988. évi I. Tv. 37.§ (1): A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni.
Az igénybevételért Üröm Önkormányzatának a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló______/2007 (XI._____) Kt sz. rendeletében foglalt díjtételek és szorzók alkalmazásával számított díjat kell fizetni. A díjat a kerekítés szabályai szerint 100,- Ft-ra kerekítve kell megállapítani, de legkisebb összege nem lehet kevesebb, mint 1. 000,- Ft.

A közút nem közlekedési célú igénybevétele megkezdésének feltétele:
-	 a megállapított igénybevételi díjnak Üröm Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénztárába való befizetése, vagy átutalással történő megfizetése és a kiegyenlítést igazoló bizonylat bemutatása a hozzájárulást kiadónak,
-	az igénybevétel (munkakezdés) bejelentése a közútkezelői hozzájárulást kiadónak.  
 Megnevezés   
 Díj  Ft/m2/nap 
 Időtartam  nap 
 Úttest terület m2 
 Számított díj Ft
 Szorzóval* növelt díj Ft
 ÁFA 25 % Ft
Településközpont






Kiszolgáló és lakóút 






Összesen    




 Díj+ Áfa összesen:                                                                                                               Ft                                                                                      ……………………………………… Fizetendő(kerekítéssel) díj + Áfa                                                                                       Ft                                                                                       ……………………………………... 
*A szorzó mértéke: a községközpontban történő igénybevétel esetén 2-szeres, teljes útlezárás esetén 5-szörös.

Üröm, _______ év______hó ____nap
									Ügyintéző


