DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

KÉRELEM
Közútkezelői hozzájáruláshoz

Az érintett ingatlan címe:………………………………………helyrajzi száma:……………………
A kérelmező neve, címe:………………………………………………………………………………
A kérelmező telefonszáma, email címe1::…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Az eljárás tárgya:……………………………………………………………………………………….

Előzmény a közútkezelőnél (a megfelelő rész aláhúzandó):

volt

nem volt

(pld. az útcsatlakozás (kapubehajtó) tervének közútkezelői jóváhagyása, telekalakítás stb.)

Ha volt előzmény, akkor annak száma, kelte és rövid leírása:………….......................
………………………………………………………………………………………………….
Építési engedélyezési eljárás esetén:
Rendelkezik-e burkolt útcsatlakozással az ingatlan?

igen

nem

Ha rendelkezik, akkor kívánnak-e változtatni rajta?

igen

nem

Az állapotról fotót mellékelnek-e a kérelemhez?

igen

nem

Egyebek:

………………………………………………………………………………………….

Használatbavételi eljárás esetén:
Az építkezés előtt rendelkezett-e burkolt útcsatlakozással az ingatlan? igen nem
Ha rendelkezett, akkor változtattak-e rajta?

igen

nem

Ha igen, akkor mit változtattak rajta?
…………………………………………………………………………………………....................
Az állapotról fotót mellékelnek-e a kérelemhez?

igen

nem

Ha nem rendelkezett, akkor az építkezés során végeztek-e közterületi munkát? igen nem
Ha igen, annak rövid leírása:
……………………………………………………………………………………………………….
Az állapotról fotót mellékelnek-e a kérelemhez?

igen

nem

Dunakeszi, ………..év………………hó……..nap
……………………
kérelmező aláírása
Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció
Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok
valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy
postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli
eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel
kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit
elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

hónap

nap

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
1

jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.

