KÉRELEM
a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványának kiadására
A jogosult
fényképe vagy arcképmása
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
Az eljáró törvényes képviselő
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A kérelemhez mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági
állásfoglalást.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási
igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
...……………………………………………………………………………………………….
Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
szóló Korm. rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.
.....................................................
dátum

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

.....................................................
a kiskorú vagy gondnokság
alatt álló jogosult helyett
eljáró törvényes képviselő
aláírása

.....................................................
a személyes megjelenésben
akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy
aláírása

Kérelem a 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó –
intézmény
parkolási igazolványának kiadására
1.

Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
A kérelemhez bemutatom az e rendelet 12/A. § (1) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontjában
meghatározottakat, az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő
aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló
okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést, továbbá az intézmény
működési engedélyét.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a
parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre
kérem:
........................... ................................
........................................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt e rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében
igényelem.
....................................................

....................................................

dátum

kérelmező cégszerű aláírása
...............................
...............................
....................
a személyes
megjelenésben
akadályozott
jogosult által
meghatalmazott
személy aláírása

