
Illetékbélyeg helye: 

(3.000,- Forint) 

2. melléklet az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelethez 

 

Behajtási kérelem  

 

Az 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett önkormányzati útra 

történő behajtás engedélyezéséhez 

 

 

A kérelmező 

neve: ______________________________________________________________________ 

címe:_______________________________________________________________________ 

elérhetősége: ________________________________________________________________ 

A jármű üzembentartójának/tulajdonosának 

neve: ______________________________________________________________________ 

címe/székhelye: ______________________________________________________________ 

elérhetősége: ________________________________________________________________ 

A jármű 

forgalmi rendszáma: __________________________________________________________ 

a megengedett legnagyobb össztömege: ___________________________________________ 

 

A behajtási kérelem benyújtásának indoka: 

• a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 

szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg, 

• a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthető meg, 

• a jármű behajtásához közérdek fűződik, 

• a kérelmező munkájához elengedhetetlen a gépjármű használata, 

• a jármű telephelye, vagy igazolható tároló hely a korlátozással terhelt út mellett van, 

vagy csak azon keresztül közelíthető meg, 

• a korlátozással érintett út mellett, vagy azon keresztül megközelíthető ingatlanon folyó 

építési tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás 

másként nem oldható meg. 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
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A behajtással érintett 

• ingatlan megnevezése: __________________________________________________ 

(pontos cím, hrsz.) 

• útvonal meghatározása/útvonalterv: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A behajtás tervezett időpontja: ________________________________________________ 

A behajtás tervezett időtartama: _______________________________________________ 

Az építési/bontási tevékenység tervezett időtartama: _____________-tól ___________-ig 

Az építéssel/bontással érintett ingatlanon építendő/bontandó lakások/egyéb önálló 

rendeltetésű építmények száma: ______________ 

 

Az építkezés jellege: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

a) építési/bontási engedély alapján végzett építési/bontási tevékenység, 

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 

egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tudomásul vételéről szóló igazolás 

alapján végzett építési/bontási tevékenység, 

c) építési/bontási engedélyhez, avagy egyszerű bejelentéshez nem kötött építési/bontási 

tevékenység, avagy felújítás 
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A kérelmező a jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az 

útban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

 

 

Velence, 201……………………………………… 

 

 

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

                                                                                                        kérelmező 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 

a) az érintett jármű forgalmi engedélyének másolatát, 

b) az építési/bontási engedély, avagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenység tudomásul vételéről szóló igazolás másolatát, 

c) az önkormányzati adóhatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy Velence Város 

Önkormányzata felé nincs adótartozása.  

 

Figyelem! Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani 

engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik 

gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden 

járműre külön engedélyt kell kiadni. A járműszerelvény az engedély kiadása 

szempontjából egy járműnek minősül. 

 

 

     

 
 

 


