
1. melléklet a 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

Közterület-felbontási engedély kérelem 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy – hibabontás miatti esetek kivételével - a közterület-felbontási engedély iránti 

kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtani és az érdemi ügyintézésre csak 

olvashatóan kitöltött kérelem alapján van mód! 

 

Alulírott azon kéréssel fordulok Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, hogy részemre a mellékelt 

adatok és dokumentumok alapján közterület felbontására engedélyt adjon, az alábbiak szerint: 

 

1. A közterület felbontását kérő / 

engedélyes megnevezése: 

 

Az engedélyes címe: 

 

2. A bontásért felelős személy 

megnevezése: 

 

címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 

3. A helyreállításért felelős személy / 

vállalat megnevezése: 

 

címe, elérhetősége  

 

4. A felbontani kívánt közterület 

a) Helye (pontos cím vagy hrsz): 

Csatolandó a vázlatos helyszínrajz, 

azon bejelölve a felbontani kívánt 

területrész! 

 

b) A felbontás oka, indokolása: 

 

5. A közterület-használat időtartama: 

 

kezdete: (év, hónap, nap) 

 

befejezése (teljes helyreállítás) 

(év, hónap, nap)* 

 

 

A bontandó burkolat: ………….. m2 aszfalt út ………….. m2 aszfalt járda 

 ………….. m2 kockakő út ………….. m2 kockakő járda 

 ………….. m2 föld út ………….. m2 föld járda 

 ………….. m2 makadám út ………….. m2 beton járda 

 ………….. m2 zöldterület ………….. m2 .............................. 

 

Egyéb közterület-használat: ................. m2 

(földtárolás, anyagtárolás, forgalom elől elzárt terület, vagy egyéb: ................................) 

*A szilárd burkolat helyreállítását csak útépítésre szakosodott gazdasági társaság végezheti!  Nyilatkozat a túloldalon. 



6. A kérelemhez csatolandó közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások, dokumentumok (szükség szerint): 

 

1. E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Nyilvántartási Osztály (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) 

2. Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.) 

3. MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.) 

4. Magyar Telekom Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) 

5. Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály illetékes irodája (9400 

Sopron, Kolostor utca 13.) 

7. Sopron Holding Zrt. Útkarbantartási Divízió (9400 Sopron, Verő József utca 1.) 

8. Sopron Holding Zrt. Távhő Divízió (9400 Sopron, Verő József utca 1.) 

__________________________________________________________________________ 
 

A szilárd burkolat helyreállítójának nyilatkozata**: 

 

Igazolom, hogy fent nevezett az út burkolatának helyreállítását megrendelte. A helyreállítást  

 

…..... év ............................... hó .............. nap határidővel elvégzem. 

 

Sopron, …………......................... 

 

P.H. 

 

……….…………………………………… 

A gazdasági társaság képviselőjének aláírása 

 

 

** A szilárd burkolat helyreállítását csak útépítésre szakosodott gazdasági társaság végezheti! 

__________________________________________________________________________ 
 

A bontási, illetve helyreállítási munkákat a kiadott engedélyben foglalt feltételekkel, az általam megjelölt 

határidőre elvégzem.  

A kivitelezési munkákról Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyeletét 

telefonon a 99/515-197-es számon a tényleges munkakezdés előtti napon és a tényleges befejezés után 24 órán 

belül értesítem. 

 

(Természetes személy kérelmező esetén:) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt személyes adataim kezelése 

az Önkormányzat honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően történik.  

 

Sopron, …………......................... 

 

 

……….……………………………………….. 

A kérelmező neve nyomtatott nagybetűkkel 

 

 

……….……………………………………….. 

A kérelmező aláírása 

 

 


