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T Á J É K O Z T A T Ó  
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek felbontásának, nem közlekedés célú 

igénybevételének engedélyezéséről (utólagos közműbekötések)  

A közterületek, közutak felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más 
létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közlekedési célú elfoglalásához a 
közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket 
írhat elő. 
 
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 1. napjától hatályos, a 
közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: rendelet).A rendelet a közterületek, közutak felbontásához, annak területén, az 
alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, 
nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének hozzájárulásán kívül további 
engedélyek beszerzését írja elő. 
 Így:  

- tulajdonosi hozzájárulás 
- közterület használati engedély  
- közterület bontási engedély 

 
Tájékoztatom, hogy az eljárás megindításához szükséges kérelem nyomtatványokat 
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának 
rendjéről szóló 25/2016.(IX.08) önkormányzati rendelet 1. és 2 melléklete tartalmazza. 

 

Az ügyintéző belső szervezeti egysége  

Enyingi Polgármesteri Hivatal Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály 

8130 Enying Kossuth Lajos utca 22. 
 

Ügyfélfogadás:Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16 óra között, Csütörtök 8-12 óra között 

Ügyintéző: Kovács Jánosné igazgatási ügyintéző tel: 22/372-246 

 e-mail:  szoc.pmhiv@enying.eu 

Kérelem, a hozzájárulás kiadásának kezdeményezése 

A hozzájárulások kiadása érdekében a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM 
rendelet 3. számú melléklete szerinti, valamint Enying Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX.08.) önkormányzati 
rendeletében meghatározottak szerinti kérelmet illetve dokumentációt kell benyújtani, amely 
iktatásra kerül. Az erre kijelölt ügyintéző elvégzi a kérelem vizsgálatát, a tényállás tisztázását, 
az érintett társosztályokkal egyeztetve. 
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Kérelem benyújtásának módjai: 

Személyesen: Enyingi Polgármesteri Hivatal Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály (a 
fent megadott címen).  

Postai úton:    Az Enyingi Polgármesteri Hivatal részére (8130 Enying, Kossuth Lajos u. 26). 
címezve.  

A kérelem benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. 

Hiánypótlás: 

Ha a kérelem elbírálása érdemi döntést megalapozó dokumentumok hiánya miatt nem 
lehetséges, hiánypótlásra van szükség. Ez esetben a kijelölt ügyintéző – a kérelem beérkezését 
követő 8 napon belül – az ügyfelet szóban, vagy írásban, tájékoztatja és felhívja a hiányok 
pótlására, határidő kitűzésével. 

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő 21nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlási 
felhívás kiküldésétől a teljesítéséig eltelt idő. Ha a közút kezelője a közút területének nem 
közlekedési célú elfoglalásához történő hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a 
külön jogszabályban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása 
esetén a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni. 

 

Helyszíni szemle: 

Jogszabályban meghatározott esetekben, vagy amennyiben az ügy körülményeinek tisztázása 
érdekében közútkezelő indokoltnak tarja, helyszíni szemlére kerül sor. Az érintettek értesítést 
kapnak a helyszíni szemle időpontjáról. A helyszíni szemle lefolytatása során jegyzőkönyv 
készül. 

Jogorvoslati eljárás: 

Az igénybevételt kérő a közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 
feltételekkel szemben a közléstől számított 15 napon belül a közlekedési hatósághoz fordulhat, 
amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. 

A fellebbezés benyújtásának helye: Enyingi Polgármesteri Hivatal 

Az elbírálásra hatáskörrel rendelkező szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya (8000 Székesfehérvár, 
Sárkeresztúri út 12. ) 

 

 

Az igénybevételt kérő a tulajdonosi, a bontási és a közterület-használati hozzájárulás, 
megtagadása miatt közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel Enying Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat. 

A fellebbezés benyújtásának helye: Enyingi Polgármesteri Hivatal 
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Alkalmazott jogszabályok-  
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról  
• Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (IX.08.) önkormányzati 

rendelete a közterületek használatáról 
• 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 

 
 


