
KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
6300 Kalocsa Szent István király út 35. 

 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 

 

Kérem a Kalocsai Polgármesteri Hivatalt, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának, a 

közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló, 14/2007. (IV. 

27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, részemre az alábbi behajtási tilalom 

alá eső közterületre behajtási engedélyt kiadni szíveskedjék: 

 

Kalocsa: 

 Szent István király út „sétáló utcai szakasza 

 Negyvennyolcasok tere (legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömegű 

gépjármű esetén) 

 

 

A kérelmező: 

 Neve/elnevezése _______________________________________________________  

 székhelye _____________________________________________________________  

 szül. éve (magánszemélynél): _____________________________________________  

 adószáma (vállalkozónál):  _______________________________________________  

 állandó lakcíme: _______________________________________________________  

 képviselő neve (an.; szül. hely, idő) ________________________________________  

 cégjegyzékszám, alapító okiratszáma: ______________________________________  

 elérhetőség (telefon, E-mail):  

 a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetése: 

………………………………………………………………………………………………… 

A közterület használat adatai: 

 jogcíme: Behajtási engedély kérelme 

 A gépjármű üzembentartójának / tulajdonosának 

 neve:   

 címe:   

 a gépjármű forgalmi rendszáma:   

 össztömege:   

 gyártmány, típus:   

 

 

A kérelem benyújtásának indoka: 

  behajtási tilalom alá eső övezetben lakó, vagy bérlő 

o csak az ingatlanba történő ki és beállás, illetve áruszállítás esetén adható 

  behajtási tilalom alá eső övezetben telephellyel vagy üzlettel rendelkező 

o csak ingatlanba történő ki és beállás, illetve áruszállítás esetén adható 

  behajtási tilalom alá eső övezetben áruszállítást végző 

o a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállít 

 

A behajtással érintett: 

 ingatlan megnevezése (pontos cím, hrsz.):   

  



 

A behajtás időpontja, időtartama: 

 

20….….év …………………………. hó ……… naptól, 

20……..év …………………………. hó………. napjáig. 

 

Összesen: ………………………nap, ……………………………..hónap 

 

Amennyiben kérelem mindenben megfelel, úgy a tárgyév utolsó napjáig, azaz december 31-ig 

az engedély megadható. 

 

 

Kötelező mellékletek: 

 a forgalmi engedély, 

 lakcímet igazoló dokumentum másolata, 

 bérlemény esetén bérleti szerződés másolata, 

 áruszállítás esetén, a szállító és vállalkozó közötti áruszállításra vonatkozó szerződés, 

igazolás másolata, 

 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban okozott 

károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik! 

 

 

Kalocsa, 20…..év………………hó…….nap 

 

 PH 

 

 

…………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

 
 

A BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA 

 

Ügymenet: 

 

Behajtási engedély iránti eljárás illetéke: 3 000- Ft 

Fizetés módja: illetékbélyeg 

Eljárási határidő: 8 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás 

felfüggesztésének időtartama. 

 

Kérelem és melléklete: Benyújtása formanyomtatványon, papír alapon. 

Formanyomtatvány beszerezhető: 

 ügyintézőnél 

 elektronikus formában (www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű adatok/tevékenységre működésre vonatkozó adatok) 

 

Ügyintézés helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

 Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

 Kalocsa 6300 Szent István király út 35. 

 

A kérelem benyújtható: 

 papír alapon: Kalocsai Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

 elektronikus formában: varos @kalocsa.hu 

 

Ügyintéző: Kalocsai Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

http://www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű

