
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
 
Kátoly községben az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett 
közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. 
( V. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
A rendelet megtekinthető www.katoly.hu címen. 
 
Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni! 
Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki! 
 
I. 
Az engedélyt kérő neve:…………………………….... anyja neve: ……………………………….. 
lakcíme: ……………………………………….. posta címe: ……………………………………….. 
 
II. 
Az engedélyt kérő cég neve: …………………………………. székhelye: …………………….. 
telephelye: …………………………………….. képviselő neve: …………………….................. 
címe: ………………………………………… cégnyilvántartási száma: ……………………….. 
 
kereskedelmi tevékenységre való hivatkozásnál annak nyilvántartásba vételi száma: 
…………………………………… 
Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyen hatósági nyilvántartás nem 
tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni. 
 
Telefonszám: …………………………………………. fax: …………………………………………. 
email cím: …………………………………………. 
 
III. 
A behajtásra kérelmezett hely (utca, házszám/hrsz): …………………………………………. 
Az ingatlan területén parkolóhellyel (pl. garázs) rendelkezem/nem rendelkezem*. 
*A kívánt rész aláhúzandó! 
 
IV. 
A kérelmezett időszak: 202………………………-tól …………………………-ig (legfeljebb 1 év 
időtartamra) 
 
V. 
A gépjármű forgalmi rendszáma: …………………………………………. 
 
 
típusa: …………………………………………. forgalmi engedély száma: ………………………………. 
a gépjármű össztömege: ………………………………………….kg. 
 
VI. 
A behajtás jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok: 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………......................................................................................... 



…………………………………………………………………......................................................................................... 
(lakóhely, tartózkodási hely, ingatlan tulajdon, székhely, telephely, rendezvény, 
önkormányzati érdek, esküvő, áruszállítás stb.) 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő 
gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát 
hitelt érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati 
példányát mellékelje a kérelemhez! 
 
A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása: 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
 
Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszem, hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások 
megszegése közigazgatási bírságot von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély 
visszavonható. 
 
A behajtási engedély használatának ellenőrzésére jogosult a rendőrség és az 
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője. 
 
Kötelező mellékletek: 
 
a forgalmi engedély, a lakcímet igazoló dokumentum és a személyazonosító igazolvány 
másolata 
a tartózkodási hely megközelítése esetén: lakásbérletnél a lakás tulajdonosának 
nyilatkozata a lakásbérlet időtartamára vonatkozóan, illetve egyéb saját tulajdonú 
ingatlan megközelítése esetén a tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolása,  
 
Érvényesség A behajtási idő korlátozása  
 
1 nap Kátoly Község közigazgatási területén a behajtási tilalommal érintett 
....................,valamint a .................... közterületén, 6 órától 9 óráig, és 16 órától 17 óráig, 
a szükséges legrövidebb ideig történő, de maximum 60 perc várakozásra jogosít  

1 nap 
1 hét 
1 hónap 
1 év 

 
................., 201…. …………………… 
 

……………………………………… 
kérelmező 

 


