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Behajtási engedély iránti kérelem
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Polgármester
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
Behajtás iránti kérelem
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás illeték és díjmentes
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól az alábbiak szerint rendelkezett:
A jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozással érintett helyi közutakon történő közlekedés
engedélyezésére közútkezelő behajtási hozzájárulás iránti kérelmet / behajtási engedély iránti
kérelmet kell benyújtani az alábbiak szerint:
A behajtási engedély iránti kérelmet írásban a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója, valamint a
szállítást igénybevevő és a szállítást végző nyújthatja be (továbbiakban: Kérelmező). A kérelmet, a
„BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM” formanyomtatványon, személyesen a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, vagy be@erd.hu e-mailcímre megküldeni.
A behajtási engedély lehet eseti, azaz egy naptári napra, egy hónapra, vagy egy félévre szólhat. A
behajtási engedély díjmentesen kérhető meg.
A vonatkozó rendelet itt érhető el: 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet
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
15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. 5. § (1) bekezdése szerint 3 munkanap
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8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
-

Behajtási engedély iránti kérelem, letöltheti itt: (https://www.erd.hu/e-ugyintezes/behajtasiengedely/kozutkezeloi-hozzajarulas)

9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport
terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017.(IX.18.) NFM rendelet
 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
 A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő
behajtásának szabályairól szóló 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet
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