NAGYLAK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018. (IX.26.)
önkormányzati
rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről 18/2015. (X. 27.) számú rendelet módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotásának napja: 2018. szeptember 24.
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 26.
A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2018. szeptember 27.
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Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X. 27.) számú
rendelete (továbbiakban: Rendelet)
III. Fejezete az alábbi új alcímmel és a 15. §-sal egészül ki, a záró rendelkezések alcím
16. §-ra módosul:
„kocsibejáró kialakítás
15. §
a) Az ingatlan előtt a kocsibejáró kialakítása bejelentés köteles, ami a képviselő-testület
engedélyével lehetséges.
b) A kocsibejárót úgy kell kialakítani, hogy az ingatlan előtti közterületből a lehető
legkevesebbet foglalja el.
c) A kérelem formanyomtatványon nyújtható be, melyhez méretarányos rajzot kell csatolni.
d) Aki a bejelentésnek nem tesz eleget szabályszegő magatartást követ el kettőszázezer forintig
terjedő bírsággal sújtható.”
2. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Záradék:
Hirdetőtáblán történő közzététellel kihirdetve.
Nagylak, 2018. szeptember 26.

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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1. melléklet az 14/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagylaki Kirendeltsége
6933 Nagylak
Petőfi u. 14.

ILLETÉKMENTES

KÉRELEM
KAPUBEJÁRÓ KIALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS engedélyezéséhez
1. Az érintett ingatlan címe, hrsz.a:
……………………….……..…………………………………………………………..
Az igénybevétel célja (kérjük aláhúzni):
 új kapubejáró kialakítása
 meglévő kapubejáró átalakítása (áteresztő cseréje nélkül)
 meglévő kapubejáró felújítása (átereszcső cseréjével)
A kapubejáró burkolatának anyaga: ……………………………………………………
Az érintett ingatlan előtt a csapadékvíz elvezetés megoldása (kérjük aláhúzni):
 nyílt árok
 zárt csatorna
 nincs megoldva
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az
igénybevétel történik (az érintett ingatlan tulajdonosa, használója):

Név: ………………………………………………………………………………………..

Cím:………………………………………………………………………………………...
3. A kapubejáró méretei:

hosszúsága (a járda szélétől az útburkolat széléig): ……………………………… m
szélessége: …………………………………………………………………………m

nagysága (hosszúság x szélesség): ……………………………………………….. m2
4. A kivitelezés kezdetének időpontja: ………………………………………………….
A kivitelezés befejezésének időpontja: ………………………………………………
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5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy ( ha nem
azonos a 2. ponttal):

Név: …………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………………………………

6. Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Nagylak: ……………………………………….
……………………………………………….
kérelmező aláírása
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