ÁLTALÁNOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM

1. Kérelmező adatai
1.

Kérelmező természetes
vezetékneve

személy

2.

Kérelmező jogi személy neve:

3.

Kérelmező természetes személy lakcíme:

4.

Kérelmező jogi személy székhelye:

5.

Kérelmező jogi személy képviselőjének
vezetékneve

6.

Kérelmező
természetes
születési helye:

7.

Kérelmező jogi személy adóazonosító száma:

személy

Utóneve

keresztneve

ideje:

anyja neve:

Kérelmező természetes személy adóazonosító jele:

8.

Kérelmező értesítési címe

telefonszáma

e-mail címe:

2. Tehergépkocsi adatai
9.

Hatósági jelzése (forgalmi rendszáma), ennek hiányában más, azonosításra alkalmas meghatározása:

Forgalmi engedély száma:

10.

Tehergépkocsi típusa:

11.

Össztömege:

12.

Állami/önkormányzati beruházáshoz használt?

igen

□

nem

□
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3. A kérelem indoka, a behajtás célja

Kérjük, a megfelelő választ jelölje x-szel! Csak egy lehetőség választható!
13.

Az ingatlan megközelítése, illetve az áru szállítása másként nem oldható meg

14.

A védett helyi közút mellett folyó építési, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység helyszínére,
illetve helyszínéről való szállítás

15.

A tehergépkocsi telephelye, illetve igazolható tárolóhelye a védett helyi közútról közelíthető
meg

16.

A tehergépkocsi védett helyi közútra való behajtásához közérdek fűződik

3. Az útvonal meghatározása
17.

Az indulás helye
határán belül:

Gödöllő

közigazgatási

18.

Célállomás Gödöllő közigazgatási határán
belül:

4. Az engedély érvényességének kért időtartam
19.

Kezdőnapja:

20.

Időtartam:

5. Kedvezmények, mentességek
Kérjük, a megfelelő választ jelölje x-szel! Csak egy lehetőség választható!
21.

Helyi vállalkozókat megillető 50 %-os díjkedvezmény az éves díjból

22.

Helyi tulajdonosokat, üzembentartókat megillető 75 % díjkedvezmény az éves
díjból, ha kizárólag a telephely megközelítése és elhagyása cél

23.

Mentesség a rendelet
beruházások esetében

24.

Mezőgazdasági célú mentesség

hatálybalépése

előtt

megkezdett

önkormányzati
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6. Útfenntartási hozzájárulási díj megfizetésének módja
25.

Banki átutalás

Kérjük, a megfelelő választ jelölje x-szel! Csak egy lehetőség választható!
26. Postai készpénzátutalási megbízás (csekk)

□

□

7. Korábbi éves engedély átruházása új tehergépkocsira
27.

A korábbi tehergépkocsi hatósági jelzése (forgalmi rendszáma), ennek
hiányában más, azonosításra alkalmas meghatározása:

28.

A korábbi tehergépkocsi forgalmi engedély száma:

29.

A korábbi tehergépkocsi típusa:

30.

A korábbi tehergépkocsi össztömege:

31.

Állami/önkormányzati beruházáshoz használt?

igen

32.

□

nem

□

Átruházás indoka:

új tehergépkocsi vásárlás

□

új forgalmi rendszámtábla

□

egyéb

□

Útfenntartási hozzájárulási díjak
Össztömeg
3,51 t – 7,5 t
7,51 t – 12 t
12,1 t – 25 t
25,1 t – 32 t
32,1 t – 40t

Útfenntartási hozzájárulási díj mértéke (bruttó)
1 napra
7 napra
30 napra
1 évre
4.500,- Ft
napidíj x 1,7
napidíj x 2,25
napidíj x 15
5.500,- Ft
napidíj x 1,7
napidíj x 3,25
napidíj x 21
9.000,- Ft
napidíj x 1,7
napidíj x 4,25
napidíj x 30
10.000,-Ft
napidíj x 1,7
napidíj x 4,25
napidíj x 35
15.000,- Ft
napidíj x 2
napidíj x 5,25
napidíj x 45

FIGYELEM!
A kérelmező köteles a kérelem benyújtásával egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságát
igazoló eredeti dokumentumok (a tehergépkocsi forgalmi engedélye, működési, telephely engedély,
stb.) másolatát mellékelni. A mellékleteket PDF vagy külön jogszabályban előírtaknak megfelelő
formátumban legalább 400 dpi minőségben kell benyújtani.
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A BEHAJTÁSI ENGEDÉLYT A GÉPJÁRMŰ VEZETŐJE KÖTELES MAGÁNÁL TARTANI ÉS
ELLENŐRZÉS ESETÉN FELMUTATNI!

A kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során a tehergépkocsi által az
útburkolatban, a padkában, szegélyben, vagy úttartozékban, átereszben, csapadékvíz elvezető rendszerben
okozott kárért, sérülésért a polgári jog általános szabályai szerint az engedélyes kártérítési kötelezettséggel
tartozik.
A kérelmező tudomásul veszi, hogy helyi közutak és műtárgyak állagának megóvása, fenntartása, a kisebb
teherbírású utak további állagromlásának megelőzése és a helyi közutakon a biztonságos közlekedés
biztosítása érdekében a kérelmezőnek a védett helyi közútra történő behajtás céljából az önkormányzat
javára útfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie.
Természetes személyek esetén a kérelmet személyesen lehet leadni a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.), illetve nem természetes személyek esetén az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
meghatározott elektronikus úton.

Gödöllő,………………………..

Kérelmező aláírása

