Behajtási engedély
Ügyleírás

A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett
útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó
járművel kizárólag a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője által kiállított behajtási engedély
birtokában szabad közlekedni.
Kivéve a közfeladat ellátásának idejére:
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági
szolgálatok,
a
büntetés-végrehajtás,
a
katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és
segítségnyújtást végző,
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a
településtisztasági
szolgáltatásokhoz,
települési
hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez,
valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),
e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút
vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,
f) a külön jogszabályban meghatározott postai
szolgáltatást végző tehergépkocsira.
Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki,
melyek a következők:
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz,
vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és kirakodása
másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek
árán oldható meg,
b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos,
üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás
alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye,
székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett
területen található és a gépjárművet a kérelemben
megjelölt saját ingatlanán belül - garázsban, udvaron helyezi el,
c) a jármű behajtásához közérdek fűződik, vagy
d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen
építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb
anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok
elszállítása másként nem oldható meg.
A Hatvan Kártyához kapcsolódó behajtási engedély
adható a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő
behajtásra annak a természetes és jogi személynek, jogi
személyiség nélküli jogalanyoknak, aki/amely az Apafi,
Bethlen Gábor, Bocskai István, Czóbel Béla, Damjanich,
Dézsmaszéki, Esze Tamás, Forgács Simon, Gábor Áron,

Gedeon Béla, Görgey, Hatvany Lajos, Kert, Kiss Ernő,
Kosztolányi, Kölcsey Ferenc, Május 1., Móra Ferenc,
Radnóti Miklós, Tompa Mihály. Váci Mihály, Vasvári
Pál, Veres Péter, Zöldfa, Mészáros Lázár, Rákóczi út
páros oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás útig,
Robert Bosch úton állandó lakóhellyel, illetve
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik. Ezen
behajtási engedély alkalmazására a Hatvan Kártyáról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni. A kiadott behajtási engedély tárgyévre és az
azt követő év január 31. napjáig érvényes.

Hatáskör, kapcsolódó
jogszabályok

Hatvan város önkormányzata képviselő-testületének
Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjéről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Illetékesség

A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el.

Szükséges iratok

A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, a szükséges
nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelmet a
gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be,
illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a
súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

Az illeték mértéke

Az eljárás illetékköteles, mértéke 3.000 Ft.-, melyet
illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az ügyet intéző osztály

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
Általános Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat – Hatvan,
Kossuth tér 2. fsz. 1. ajtó.

Ügyintéző elérhetősége:

Tel: 37/542-300. - 391 mellék.
Fax: 37/542-309
E-mail: ugyfelszolgalat@hatvan.hu hatosagi@hatvan.hu

Letölthető
dokumentumok:

- Kérelem nyomtatvány -

Egyéb fontos tudnivalók,
tájékoztatók:

Az engedély az engedélyben meghatározott kezdőnaptól
az engedélyben megjelölt határidőig érvényes. Az
engedély érvényessége a kiadástól számított 1 nap, 1
hét, 1 hónap vagy 1 év lehet.
(2) Napi érvényesség: érvényes a kérelmező által
megjelölt napra. Heti érvényesség: érvényes a kérelmező
által megjelölt kezdő és további 6 napra. Havi
érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő
naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon
napjáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a
hónap utolsó napjáig. Éves érvényesség: érvényes a
kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő év
(hónapját és számát tekintve) ugyanazon napjáig.

(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott
érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az
engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott
feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély
kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.

Fizetendő díjak:

A behajtási engedélyért a kérelmezőnek Mészáros Lázár
út, valamint a Május 1. utca. esetében a kérelem
benyújtásával egyidejűleg díjat kell fizetnie, melynek
mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A behajtási engedély díját a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárába történő befizetéssel,
átutalással, illetve csekken történő befizetéssel lehet
teljesíteni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott
díj megfizetésének igazolása.

