Fertőd Város Önkormányzata
Képviselő- testületének
____/2012. (______) önkormányzati rendelete
a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 3/2010. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének a közterületek felbontásáról és a
közúton folyó munkákról szóló 3/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban
rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
2.§ A rendelet kiegészül e rendelet 1. függelékével.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Kocsis Ferenc
polgármester

Ujlakiné Dr. Pék Éva
jegyző

1. melléklet a __/2012. (__) önkormányzati rendelethez
1.A rendeltetéstől eltérő használat díjának mértéke közterület-bontással járó
igénybevétel esetén

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A
Közterület
minősége
Szilárd burkolatú út
esetén
Burkolatlan
Zöldterület
5 éven belül készült
aszfalt
Figyelembe vehető
egyéb szempontok
Járda, vagy út
teljes szélességű
lezárása
Ideiglenes
burkolathelyreállítás

B
C
D
Az igénybevétel időtartama szerinti díjtétel
2
(Ft/m /nap)
1-7 nap
1-14 nap
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350
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Szorzószám
3-5

0,15

1.1. A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2.2.A közterület-használat minimális díja: 1.000,- Ft + ÁFA

1.függelék

Fertőd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
…………………Osztály

Közterület bontási és munkakezdési kérelem
Előzetes közútkezelői, tulajdonosi nyilatkozat száma,
kelte:…………………………….…...
1./ Kérelmező neve,
címe:................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....
telefon:

e-mail:

2./ Kivitelező neve, címe, a kivitelezésért felelős személy:
.............................................................
.....................................................................................................................................................
......
telefon:

e-mail

3./ Közterületbontással elhelyezésre kerülő létesítmény
adatai:……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
4./ Közterületbontás helye:
…………………………………….utca…….. házszám……...….hrsz-ú ingatlanhoz
kapcsolódva.
……………………………………………………………nevű…............................hrsz-ú
utcában
5./ Felbontandó közterület neme és mennyisége:
anyaga

.fm

szélesség.

m2

útburkolat:
………………………………………………………………………………………….
járda:............................................................................................................................................
......
zöldterület:...................................................................................................................................
......

burkolatlan közterület:
......................................................................................................................
6./ Bontás megkezdésének időpontja:.20 . .............................hó ......................nap
7./ Ideiglenes helyreállítás:

20 . .............................hó ......................nap

8./ Végleges helyreállítás:

20 . ..............................hó .....................nap

9./Bontási és építési törmelék, föld tervezett lerakóhelyének megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10./ A kérelmező egyéb
megjegyzései:........................................................................................
....................................................................................................................................................

Fertőd, 20 . ....................... hó ........ nap

......................................................
Aláírás

Melléklet:

1.) 1 pld tervdokumentáció
2.) 1 pld részletes helyszínrajz m=1:500
3.) Eredeti állapotot rögzítő fényképfelvétel nyomtatott, vagy digitális
formában
4.) Amennyiben szükséges forgalomszabályozási terv.

