Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.

Hatósági bizonyítvány kiadása, a 3,5 T össztömeget meghaladó tehergépjárművek
tárolására alkalmas területről
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása








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;
forgalmi engedély, ha nem áll rendelkezésre akkor jármű műszaki adatlap, esetleg adásvételi
szerződés
Esetlegesen csatolandó: meghatalmazás - meghatalmazott képviselő igénybe vételekor
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A kérelmet az e-önkormányzat portálon keresztül kell elektronikus úton benyújtani cégeknek/egyéni
vállalkozóknak kötelezően. Magánszemélyeknek választható, hogy ezen az úton vagy papír alapon
kezdeményezik az ügyet.
Amennyiben a tényállás tisztázott és minden szükséges dokumentum becsatolásra került, valamint
a bejegyeztetni kívánt ingatlan megfelel a jogszabály által támasztott követelményeknek, a hatósági
bizonyítvány kiállítása a kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiállításra kerül.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
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Ügyintézési határidő:
 sommás eljárás keretében (amennyiben a tényállás tisztázott) 8 nap;
 teljes eljárás keretében 60 nap
Fellebbezésre nyitva álló határidő:
 döntés közlésétől számított 15 nap
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Elektronikus úton benyújtható kérelem elérhető az E-önkormányzati portálon: E-ÖNKORMÁNYZAT
(lgov.hu)
Papír alapú ügyintézéshez: https://www.erd.hu/-ugyintezes/35-t-gepjarmu-tarolasahoz-hatosagibizonyitvany
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
A kérelmező az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) tudja
elektronikus úton benyújtani a kérelmet, illetve a bejelentést.
A Portálra belépve a megfelelő „ÁGAZAT" (Ipar-Kereskedelem) és „ÜGYTÍPUS" (telepengedély)
lehetőség kiválasztását követően lehetséges a vonatkozó űrlap (KÉRELEM A 3,5 TONNA
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ TEHERGÉPKOCSI, VONTATÓ, PÓTKOCSI
VAGY AUTÓBUSZ TÁROLÁSÁRA ALKALMAS TELEPÜLÉSI CÍMRŐL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
KIÁLLÍTÁSÁRA) online kitöltése.
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről (A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, miszerint elektronikus ügyintézésre
köteles valamennyi gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó;
 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése;
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 14/A. §-a;
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
 az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény V. Fejezete.
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