Bordány Nagyközség Jegyzője
Bordányi Polgármesteri Hivatal
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
Email cím: bordany@bordany.hu
Tel.: 62/588-510 Fax: 62/588-520

Kérelem
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához
szükséges jegyzői igazolás kiadásához a 1999. évi LXXXIV. törvény alapján
KÉRELMEZŐ ÜZEMELTETŐ/ TULAJDONOS (ÜZEMBETARTÓ)
NEVE: ....................................................................................................................................................
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ, ANYJA NEVE: ............................................................................................
CÉGJEGYZÉKSZÁM/EVIG SZÁM:
TELEFONSZÁM: ..................................................................................................................................
LAKCÍM/SZÉKHELY CÍME: ..............................................................................................................
Megjegyzés: Új telephely/székhely cím cégbírósági bejegyzésének gyors ellenőrzéséhez kérjük cégkivonat bemutatását.

BEJEGYEZNI KÍVÁNT TELEPHELY (SZÉKHELY) ADATAI:
AZ INGATLAN CÍME: .........................................................................................................................
HELYRAJZI SZÁMA: ..........................................................................................................................
*AZ INGATLAN HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME:
TULAJDONOS

BÉRLŐ

Megjegyzés: Amennyiben nem a kérelmező tulajdonában van, kérjük a telephely bérleti szerződés bemutatását.

JÁRMŰ ADATOK:
A GÉPJÁRMŰ FORGALMI RENDSZÁMA: ......................................................................................
A GÉPJÁRMŰ ALVÁZSZÁMA: ..........................................................................................................
A GÉPJÁRMŰ ÖSSZTÖMEGE: ...........................................................................................................
A GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁJA: ..........................................................................................................
GYÁRTMÁNYA, TÍPUSA: ..................................................................................................................
*A TÉNYLEGES TÁROLÁSI HELY A CÉGJEGYZÉKBEN SZÉKHELY VAGY TELEPHELYKÉNT
SZEREPEL-E:
IGEN
NEM
Kérem, hogy a tulajdonomba/üzemben tartásomba kerülő, ......................................... frsz-ú gépjármű fenti
címen történő tárolásának alkalmasságát igazolni szíveskedjen.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyezni kívánt székhely/telephely a gépjármű
tényleges tárolási helyéül szolgál.
Bordány, ................................................................ P.H.

Kérelmező aláírása

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
Bordány, ................................................................ P.H.

*A megfelelő választ aláhúzással kell jelölni!

Tulajdonos aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez:

1. Az igazolás kiállításának eljárási illetéke: 3.000,-Ft.
A közigazgatási hatósági eljárási illetékét az alábbi módon lehet megfizetni:
- A Bordányi Polgármester Hivatal pénztárában bankkártyával.
- A Bordányi Polgármester Hivatal 10402142 – 21423516 – 04330000 számlaszámú illetékbeszedési
számlájára átutalással. (Az átutalás közleményrovatában a kérelmező nevét, lakcímét vagy
székhelyét - valamint amennyiben ismert az ügyszámot – kell feltüntetni.
- Az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel.
2. Amennyiben a kérelemmel érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona az ingatlan igénybevételére,
használatára vonatkozó jogcím fennállását (pl: bérleti-, haszonbérleti szerződés stb.) igazolni kell.
3. Amennyiben kérelmező elektronikus ügyintézésre kötelezett, a kérelem - megfelelő adattartalommal - az
E-papaír (https://epapir.gov.hu/) felületen keresztül kizárólag elektronikus formában benyújtható be.
A kérelem elektronikus formában történő benyújtásának lehetősége ez elektronikus ügyintézésre nem
kötelezett ügyfeleket is megilleti.
Elektronikus benyújtás esetén is szükséges a kérelem elbírálásához szükséges mellékleteket csatolni.

