Kérelem közterület-bontás hozzájárulásához
BIOKOM Nonprofit Kft – Műszaki osztály

I.

Igénybevételt kérelmező adatai

Vállalat/
cég
Egyéni
vállalkozó

Név
Számlázási cím
Levelezési cím
KÜJ szám:
Cégjegyzékszám
Adószám
Kapcsolattartó neve
Kapcs. tartó telefonszáma
Anyja neve
Születési hely, idő
Vállalkozói ig. szám
Vállalkozói adóazonosító jel

KTJ szám:

..........................................................
Aláírás
II.

A hozzájárulás jogosultja, amennyiben nem azonos az igénybevételt kérővel

Vállalat/
cég
Egyéni
vállalkozó

Név
Számlázási cím
Levelezési cím
KÜJ szám:
Cégjegyzékszám
Adószám
Kapcsolattartó neve
Kapcs. tartó telefonszáma
Anyja neve
Születési hely, idő
Vállalkozói ig. szám
Vállalkozói adóazonosító jel

KTJ szám:

..........................................................
Aláírás
III.

Számlázási adatok, amennyiben nem azonos a jogosult adataival

Vállalat/
cég
Egyéni
vállalkozó

Név
Számlázási cím
Levelezési cím
Cégjegyzékszám
Adószám
Kapcsolattartó neve
Kapcs. tartó telefonszáma
Anyja neve
Születési hely, idő
Vállalkozói ig. szám
Vállalkozói adóazonosító jel

..........................................................
Aláírás
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Az igénybevétel helye
Az igénybevétel célja
Kivitel. Hatóság eng. sz.:
Az elfoglalni kívánt közterület
Úttest
hosszúság

m

szélesség

m

terület

m

Járda
hosszúság

m

szélesség

m

terület

m

Zöldterület
Hosszúság

m

szélesség

m

terület

m

Az igénybevétel kezdetének tervezett időpontja
Az igénybevétel befejezésének tervezett időpontja
Az igénybevétel során elfoglalandó fizetőparkoló helyek száma

év
év

2

2

2

hó
hó

1

nap
nap
darab

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek biztosításáért felelős személy, vagy a kivitelezési munkák műszaki
vezetője:
Közig.eng. szám:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Az igénybevétel eredményeként a közút alatt vagy felett elhelyezett építmény
tulajdonosának

üzemeltetőjének

Neve:
Címe:
Szakfelügyeletet a BIOKOM Nonprofit Kft –től, a kérelem beadásával egyidejűleg megrendelem.
Ügyintézési határidő: érkeztetéstől számított 30 nap.
A bontási munka csak a közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető. A kivitelezés, helyreállítás ideje alatt
a közútkezelői hozzájárulást a helyszínen kell tartani és azt a közterület-felügyelőknek szükség esetén be kell
mutatni.
A kérelem beadása nem jogosítja fel a kérelmezőt vagy jogosultat, közterület elfoglalására vagy
megbontására!

Pécs,………….év………………..hónap…….nap
..........................................................
kérelmező aláírása

Mellékletek:

1

… pld. helyszínrajz
… pld kereszt és hossz-szelvény a létesítményről
… pld forgalomszabályozási terv
… pld ütemezési terv

Beleértve, az elkorlátozás miatt nem használható parkolóhelyek számát is!
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