DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

3000.- Ft

KÉRELEM
A 3,5 tonnát meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és
átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához
(a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. § (5) bekezdése alapján)
ÜZEMBENTARTÓ, TULAJDONOS ADATAI:
Neve: …………………………………………………………………………………………………..
Székhelye. ……………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………………………………….
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ……………………………………………………………...
Adószám: ……………………………………………………………………………………………...
Gépjármű forgalmi rendszáma: ……………………………………………………………..............
Gépjármű alvázszáma: ……………………………………………………………...........................
TÉNYLEGES TÁROLÁSI HELY CÍME:
Dunakeszi, …………………………………………………………………………………………….
Tárolási hely tulajdonosa(i) neve, címe: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Tárolási hely helyrajzi száma: …………………… hrsz. alapterülete: ………………………….m2
Elérhetőségek (telefonszám1, e-mail cím1): ………………………………………………………….
Alulírott nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt címen tárolom a tehergépjárművet.

CSATOLANDÓ IRATOK (másolatban):
- cégkivonat, aláírási címpéldány vagy egyéni vállalkozói igazolvány
- amennyiben a tárolási helyéül szolgáló ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van, úgy a
tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat vagy bérleti szerződés

Dunakeszi, 20…….. év………………………….. hónap………. nap

aláírás

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy postai
úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli eseményekről,
rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadom. 1

igen

nem

Dunakeszi, 20

év

...................................................................
kérelmező aláírása

hónap

nap

..................................................................
ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban
Info. tv.) 14.§ c) pontja alapján, az adatkezelőtől az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre
elküldött levélben lehet kérni a személyes adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését
vagy zárolását. Kötelező adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy
megőrzését jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve
(Info. tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

