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Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez
I. A kérelmező adatai
Magánszemély

A kérelmező jellege
A kérelmező viselt neve
titulus

családi név

első utónév

második utónév

első utónév

második utónév

első utónév
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Születési helye
Születési ideje
Kérelmező anyjának születési neve
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családi név

A kérelmező születési neve
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Lakóhelye

családi név

ország

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület

Kérelmező
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Levelezési címe
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Állampolgársága
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A csatlakoztatni kívánt ingatlan
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A kapubehajtó / útcsatlakozás
Helye szöveges bemutatással

Lakott területi szakasz?

Igen

Létesítés indoklása

A kapubehajtó / útcsatlakozás műszaki kialakításának leírása

Göd Város Önkormányzata
2021.06.16.13:50

4

Nem

házszám

A csatlakozás várható forgalomnagysága

A kivitelezés
Kezdetének tervezett időpontja
Befejezésének tervezett időpontja
A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy (felelős
építésvezető)
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A kivitelező adatai
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II. Aláírás, meghatalmazás
2021.06.16
helység

dátum

aláírás

Kötelezően benyújtandó mellékletek
- a kapubejáró / útcsatlakozás kialakításáról készült terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás,
érintett közművek nyilatkozatai)
- útcsatlakozás esetében hossz- és mintakereszt-szelvény is, valamit az igénybevétel miatt
szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve
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 és nyíltárkos vízelvezetésnél a vízátfolyás folyamatosságának biztosítási módját a
vonatkozó ÚT 2-1.115 [e-UT 03.02.21] Útügyi Műszaki Előírás szerint
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