Eljárási
illeték
3000,Ft
Az eljárási illeték lerovása kizárólag
illetékbélyegben történhet

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek részére Csobánka község közigazgatási
területén
1.
Kérelmező/tulajdonos/üzemben tartó neve (a megfelelő aláhúzandó):
2.

Lakóhelye/székhelye/telephelye:

3.

4.

Elérhetősége
telefon:
e-mail cím:
A gépjármű forgalmi rendszáma (vagy más azonosításra alkalmas megjelölése):

5.

A gépjármű típusa:

6.

A gépjármű össztömege:

7.

A szállítás időpontja:

8.

Szállítás helyének pontos címe:

9.

A szállítandó anyag megjelölése:

10.

Tervezett szállítási útvonal a kezdő és a célállomás megjelölésével:

11.

A behajtás engedély érvényességének kért időtartama (a megfelelő aláhúzandó):
• eseti (meghatározott napon történő egyszeri be- és kihajtásra)
• 7 nap
• 30 nap
• 1 év
A behajtási engedély kérésének indoka a kizárólag önkormányzati úton
megközelíthető ingatlan esetében: (a megfelelő aláhúzandó)
- a járművel a kérelemben feltüntetett ingatlanra vagy onnan árut szállítanak és az áru
be- és kirakodása másként nem oldható meg,
- a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának lakóhelye, tartózkodási helye,
székhelye, telephelye a súlykorlátozással érintett területen található,

12.

13.

14.

- a súlykorlátozással érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az
építőanyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem
oldható meg.
Útfenntartási hozzájárulás megfizetése alóli mentes azon gépjármű tulajdonos
vagy üzemben tartó aki
− Csobánka községben bejelentett telephellyel rendelkezik és tevékenysége után
a helyi iparűzési adót Csobánka Község Önkormányzatának fizeti és nincs
helyi adótartozása, valamint
− tehergépjárműve után a gépjárműadót Csobánka Község Önkormányzatának
fizeti és nincs helyi adótartozása.
Az engedély kiadásáért a jármű üzemben tartójának, tulajdonosának az
alábbiak szerint megállapított útfenntartási hozzájárulást kell fizetni.
A
gépjármű
össztömege
5-12 t
12 t-24 t
24 t-40 t

A díj mértéke (nettó díjtétel)
eseti
7 napra
2.000,-Ft
4.000,-Ft
10.000,-Ft
15.000,-Ft
20.000,-Ft
30.000,-Ft

30 napra
10.000,-Ft
30.000,-Ft
60.000,-Ft

1 évre
60.000,-Ft
120.000,-Ft
240.000,-Ft

A behajtási engedély kiadásának feltétele a kiszabott hozzájárulás megfizetésének
igazolása.
15.

Csatolt mellékletek felsorolása:

Kelt: ……………………………….

igénylő aláírása

