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Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

A hozzájárulást kérelmező: 

megnevezése: …………………………………………………………………………………………. 

levelezési címe:  …………………………………………………………………………………………. 

adószám: …………………………………………………………………………………………. 

telefonszáma: …………………………………………………………………………………………. 

e-mail címe: ………………………………….……………………………………………………… 

A hozzájárulást kérelmező tervező: 

megnevezése: …………………………………………………………………………………………. 

engedély száma: …………………………………………………………………………………………. 

levelezési címe: …………………………………………………………………………………………. 

telefonszáma: …………………………………………………………………………………………. 

e-mail címe: ………………………………….……………………………………………………… 

Az igénybevételre vonatkozó adatok: 

 

Tervdokumentáció száma: …………………………………………..............................………………............ 

A munkavégzéssel érintett ingatlan pontos címe:…………………………………………………………….... 

Projekt megnevezése: ……………………………………………………………………………………….…. 

 Munkavégzés típusa: vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, közvilágítási kandeláber, 

távközlési alépítmény, közúti műtárgy, gépjármű behajtó kialakítása, útpálya és járda felújítása 

egyéb:………………………………………………………………………………………………………… 

 

A kérelemhez csatolt mellékletek: 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………….….... 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Nyilatkozat zöldterületet érintő munkavégzéshez: 

 

A tervezett nyomvonal érint-e növényzetet: Igen                          Nem       

 

Az alábbi táblázat kitöltése nemleges válasz esetén is kötelező! 

 

 db /m2 Beruházási területen belül Beruházási terület határától 

mért távolság (m) 

A beruházás során védendő fa (db)    

Építményből kinőtt fás szárú növény  

(db vagy m2) 

   

5 cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa (db)    

5 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa (db)    

Egyéb fás szárú növényzet (m2)    

Pázsit, gyep, egyéb zöldterület (m2)    

Egyéb:     

 

A munkaterület által érintett zöldterület helyreállítása az alábbiak szerint kerül megvalósításra: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jelen kérelemhez csatolt zöldterületi érintettséget bemutató fényképek száma: ……….. darab. 
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A zöldfelületet, fás szárú növényeket is érintő beruházások esetén az alábbi jogszabályok érvényesek: 

 

- Fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII.30.) Kormányrendelet; 

 

A fenti jogszabályok figyelmen kívül hagyása vagy be nem tartása esetén szankció szabható ki. 

 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy: 

 

- A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a munkavégzésre; 

- A tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 21 nappal munkakezdési hozzájárulást kell kér-

nie; 

- Az engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzá-

járulások, vélemények, 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 kiadásától számított 1 évig érvényes, azt követően újabb kérelemmel kell fordulni az 

Önkormányzathoz. 

 

A kérelemhez kötelezően csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat: 

 

- Az igénybevételt feltüntető, közműegyeztetett helyszínrajzot és az igénybevételt bemutató műszaki 

leírást; 

- A közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés 

megoldását; 

- Az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét – forga-

lomtechnikai terv  

- Részletes fotódokumentáció (30 napnál nem régebbi, színes felvétel) a bontással érintett közterület 

eredeti állapotáról; 

- Részletes favédelmi terv, térképi megjelenítéssel együtt, amennyiben a beruházási területen védendő 

fa áll, vagy amennyiben a beruházási területen kívül eső fa statikai védőzónájába* a beruházási terü-

let beleesik. (*a  fa 1 m magasságában mért törzsátmérőjének négyszeres távolsága) 

 

A hiányosan kitöltött/beküldött kérelem automatikusan elutasításra kerül. 

 

 

Kérelem dátuma: ………………… 

 

 

 

……………………………….. 

Hozzájárulást kérelmező aláírása 

 


