
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. ker.
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: 8727272

Fax: 8727617
Honlap: www.belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

 

Tulajdonosi hozzájárulás
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat közterületeit érintő kérelem benyújtásakor a tervezett
munkálatokra vonatkozó tervdokumentáció (tervrajzok, műszaki leírás) mellett az alábbi információk megadását kérjük:

Tárgy Tervszám (munkaszám)

Burkolatbontással érintett közterületek helyrajzi számmal

Igénylő neve Közterület

Székhely, illetve magánszemély esetén lakcíme

Irányítószám Város/község Emelet Ajtó

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház e-mail címe

Kapcsolattartó neve telefonszáma

Rendelkezik forgalomtechnikai tervvel?

Igen
Nem

Amennyiben a kérelmező rendelkezik forgalomtechnikai tervvel, akkor annak becsatolását kérjük! 
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A munkálat miatt várható forgalomtechnikai változás érint-e:
- útpályát (pl.: részleges vagy teljes forgalomkorlátozás/zárás,
sávelhúzás)

Igen
Nem

ha igen, akkor részletezve

- várható-e forgalomterelés

Igen
Nem

ha igen, akkor a forgalomterelés várható iránya

- közterületi parkolósávot, parkolóhelyeket

Igen
Nem

ha igen, akkor az érintett parkolóhelyek
száma

db

a korlátozás várható időtartama

nap

- járdát (pl.: részleges vagy teljes
zárás/korlátozás)

Igen
Nem

- társasházi bejáratokat (pl: elérhetőség
korlátozása)

Igen
Nem

- intézményi bejáratokat (pl.: elérhetőség
korlátozása)

Igen
Nem

- közösségi közlekedést

Igen
Nem

ha igen, milyen mértékben (pl.: várható-e buszterelés?)

- jár-e közműszolgáltatás-korlátozással

Igen
Nem

ha igen, milyen mértékben

A tervezett munkavégzés jár-e zajhatással, porzással, ami érintheti a környéken
lakókat, üzleteket, intézményeket?

Igen
Nem

A munkavégzés tervezett ideje és
időtartama

Éjszakai munkavégzés várható?

Igen
Nem

Hétvégi munkavégzés várható?

Igen
Nem
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Amennyiben a munkálatok érintenek lakossági parkolóhelyeket, akkor kérjük megadni a parkolóhelyek
pótlásának/kiváltásának tervezett módját, helyszínét 

(pl. közeli mélygarázsban, parkolóházban)

 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:
köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen leegyeztetve a Belváros-Lipótváros
Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: fejlesztes@blvf.hu) a munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalókról és az azzal járó
kellemetlenségekről.

Helység Dátum Kérelmező
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