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Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Osztály 

 

 

 

Gát utcai sorompó használati kérelem  

A kérelmező természetes személy adatai: 

Név  

E-mail cím  

Telefonszám  

Ingatlan címe  

Ingatlan helyrajzi száma  

A jogosultság alapja (a meg-

felelő jogcím aláhúzandó): 

tulajdonos, társtulajdonos, haszonélvező, állandó lakos, 

egyéb:. 

A jogosultságot alátámasztó 

dokumentum:  

(másolata csatolandó) 

A jogosultságot igénylő 

telefonszáma: 

(maximum 2 telefonszám)  

 

 

(a sorompó működtetéséhez használni kívánt telefonszám/ok) 

 

A gépjármű adatai: 

Forgalmi rendszáma:   

Gyártmánya:  

Színe:  

 

A kérelem benyújtásával kijelentem, hogy adataim célhoz kötött kezelésére és tárolására 

felhatalmazom a Budakalászi Polgármesteri Hivatalt. Kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak 

megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy az engedély jogosulatlan, vagy nem rendeltetésszerű 

használata az engedély azonnali visszavonásával jár.  

Budakalász, 201….. …………………………..hó ……………nap 

…......................................... 

jogosult olvasható aláírása 
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Kitöltési útmutató és tájékoztató 

 

 

A kérelmet kitöltő természetes személy a jelen kérelem benyújtásával és a Budakalászi 

Polgármesteri Hivatal jóváhagyásával szerez jogosultságot a Gát utcai sorompó használatára.  

 

 

A kérelmezőnek a kérelemben fel kell tüntetnie teljes, a személyi igazolványában szereplő nevét, 

telefonos, és elektronikus elérhetőségét, és annak az ingatlannak a címét, amely megközelítéséhez 

a sorompót igénybe kívánja venni, helyrajzi számot is megjelölve. A sorompó használatára csak 

azon ingatlantulajdonosok jogosultak, akiknek ingatlanja a Kedves utcától délre esik, az ingatlan 

megközelítése másképpen nem lehetséges. (Kivételt képeznek a rendőrség, katasztrófavédelem, 

mentők, háziorvosok, hatóságok, egyéb hivatalos személyek). 

Kérelmezőnek csatolnia kell a jogosultságát alátámasztó dokumentumot (tulajdoni lap másolata, 

lakcímkártya másolata.) 

A telefonszám megadásánál azt a telefonszámot kell kérelmezőnek megadnia, amellyel a sorompót 

használni kívánja. 

Egy ingatlanhoz maximum 2 db telefonszámot áll módunkban rögzíteni. 

 

A jogosultság alapja az ingatlan. A kérelemben a jogosultság jellegét kell megadnia. 

 

A gépjármű adatai tekintetében a rendszámra, a típusra (Opel, Ford, stb.) és a jármű színére kell 

nyilatkoznia. 

 

A Polgármesteri Hivatal felé megadott adatait célhoz kötötten kezeljük. Adatai valóságtartalmáért 

Ön felel, amelyet folyamatosan ellenőrzünk.  

 

A sorompó használata engedélyhez kötött, az a gát és az ott lakók biztonságát szolgálja, kérjük, 

hogy a használatra előírt szabályokat maradéktalanul tartsa és tartassa be. 

 

Benyújtott igényét néhány napon belül feldolgozzuk, felülvizsgáljuk, a jogosnak ítélt igényekhez 

tartozó számokat a sorompó memóriájában rögzítjük, így az az igénylő számára használhatóvá 

válik – erről igénylő értesítést kap. 

 


