3000 Ft
illetékbélyeg helye

Kérelem a Döbrököz területén gépjármű tárolására alkalmas
telephely igazolásához
Jogi személy
Kérelmező jogi személy neve:

Székhelye/ telephelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószám:

Telefonszáma:

E-mail címe:

A jogi személyt képviselő magánszemély / Kérelmező magánszemély
Képviselő/ Kérelmező neve:
Adóigazgatási azonosító száma:
Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Telefonszáma, e-mail címe:
A gépjármű-tárolás helye:
7228 Döbrököz,.........................................................................., ...............hrsz.

1.

FORGALMI RENDSZÁMA:

2.

ALVÁZSZÁMA:

3.

TÍPUSA:

4.

GYÁRTMÁNYA:

5.

ÖSSZTÖMEG:

6.

SZÉLESSÉG:

7.

MAGASSÁG:

8.

HOSSZÚSÁG:
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A kérelemhez csatolom a gépjármű / gépjárművek forgalmi engedélyének mindkét
oldali másolatát.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése
értelmében a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból,
vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó a jogszabály
szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a
cégjegyzék vagy a Kormány által rendeletben kijelölt szerv által vezetett egyéni vállalkozók
nyilvántartása tartalmaz. A fent felsoroltakból legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó a
jogszabály szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti,
amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Mindkét esetben azzal a
feltétellel, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy
a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat
jegyzője igazolja.
A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján: „A gazdálkodó szervezet a
közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt járműveit a telephelyén vagy - legfeljebb
10 jármű esetén – tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű
- a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy más közterületen nem tárolható.”
A kérelemhez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:









Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén);
A kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélyének mindkét oldali másolatát
vagy járműkísérő lapot;
Személyi igazolvány, lakcímkártya;
Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (ha nem az ügyfél jár el
személyesen).
A 3.000,- Ft összegű illeték megfizetése gépjárművenként illetékbélyeg formájában
vagy Döbrököz Község illetékbeszedési számlájára történő átutalással, melynek
száma: 11746043-15415716-03470000. Ez utóbbi esetben az illeték megfizetését
igazoló dokumentum.

Kérem, hogy a tulajdonomba/üzemben tartásomba kerülő fent megjelölt forgalmi rendszámú
gépjármű fenti címen történő tárolásának alkalmasságát igazolni szíveskedjen.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyezni kívánt székhely/telephely a
gépjármű tényleges tárolási helyéül szolgál.
Döbrököz,……........ év ............................... ....hó ………nap.
..............................................
Kérelmező (Meghatalmazott) aláírása
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Alulírott ingatlantulajdonos, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
ingatlan…………db 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolására alkalmas. Jelenleg az
ingatlanon tárolt 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek száma:…………………db.
Döbrököz,……........ év ............................... ....hó ………nap.

..............................................
Ingatlantulajdonos aláírása
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