
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM 

(rendeltetéstől eltérő célú használat esetén) 

 
 

1. Kérelmező neve:............................................................................... 

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

levélcíme:.................................................................................... 

telefonszám:................................................................................ 

e-mail:......................................................................................... 

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az 

igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja): 

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

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

3. A hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért és a helyreállításért felelős személy  

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

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

telefonszáma:.............................................................................. 

   

 

 

Burkolat bontandó burkolat 

neme 

nagysága [m2] építendő burkolat 

neme 

nagysága [m2] 

útpálya     

járda     

útszegély     

zöldterület     

egyéb     

 

 

A munkavégzésre vonatkozó adatok:  

pontos cím:  

projekt megnevezése:  

megnevezése: vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, 

elektromos kábel, közvilágítási kandeláber, 

távközlési alépítmény, közúti műtárgy, útpálya, 

járda,  

egyéb: 

jellege: fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, 

karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, 

egyéb: 

Tervezett munkakezdés (burkolatbontás) 

dátuma: 

 

20..... év ……………………… hó ..….. nap 

Tervezett befejezésének (burkolat végleges 

helyreállításának) dátuma: 

 

20..... év ……………………… hó ..….. nap 



 

 

Nyilatkozom, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő célú használata: 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

- járda szilárd burkolatának felbontásával  jár / nem jár 

- út aszfaltburkolatának felbontásával                       jár / nem jár 

 

 

 

Abony, 2022.év........................ hó ........nap 

 

 

 …………………………………… 

 kérelmező (cégszerű) aláírása 

 

 

 

 

Csatolandó mellékletek: 

 

• az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 

• fotó dokumentáció (amennyiben kérelmező nyomtatási lehetőséggel nem rendelkezik, 

a fotók elektronikusan a hatszoc@abony.hu email címre megküldhető vagy 

adathordozón a kérelemmel egy időben benyújtható), 

• a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 

• az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) 

terve 

 

A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük: 

- 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 (burkolat szélétől a telekhatárig mért hosszúság, szélesség, lekerekítő 

ívek, burkolat szerkezete, árok vízelvezetésénél a folyamatosság); 

- e-ÚT 03.02.31 (ÚT 2-1.210) A parkolási létesítmények geometriai tervezése  

- 1/1975.(II.5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól különös 

tekintettel a 33. §. 40. §., 41. §. -ában foglaltaknak; 

- 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet;  

- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet; 

- 1988. évi I. törvényben foglaltaknak;  

-Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) számú a 

közterületek eltérő használatáról szóló helyi rendeletben foglaltaknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hiányos adattartalommal benyújtott kérelem kiegészítését, illetve a hiányzó dokumentumok 

pótlását Abony Város Önkormányzata az elbírálási eljárás során kérheti Öntől. 

mailto:hatszoc@abony.hu


 

 

Nyilatkozat 
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről 

 

 
Az érintett neve: ____________________________________________________________ 

 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

 

Lakcím:____________________________________________________________________ 

 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

 

E-mail cím:_________________________________________________________________ 

 

Egyéb személyes adatok:______________________________________________________ 

 

az  Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a 

személyes adataim kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:  

 

Adatkezelő neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal / Abony Város Önkormányzata 

 

Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Adatvédelmi tisztviselője: WEB Biztonság Informatika Kft. 

 

Az adatkezelés célja:  

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés 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 (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az 

igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez. 

 

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti 

meg.  

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama:  
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó 

ágazati jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) 

BM.rendeletben meghatározott időtartamig. 

 

 



 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől 

az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a 

joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 

panaszt benyújtani. 

 

További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési 

tájékoztatóban olvashatók.                                                    

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

beleegyezésemet adom.  

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

 

 


