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Tisztelt Képviselő-testület! 

„Nyilvános ülésen tárgyalandó" 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. 
kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az 

üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

1. Előzmények 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormá(lyzata Képviselő-testülete 2017. június 22-i 
ülésén fogadta el az új parkolási rendeletet. Zuglóban a fizető parkolási rendszer 2017. 
szeptember 01. napjával került bevezetésre. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testüléte a 325/2017 
(Vll.31.) Öh. számú határozatával a XIV. kerület közigazgatási területén működő 
önkormányzati parkolási rendszer tapasztalatainak elemzésére, :figyelemmel kísérésére 
munkacsoportot hozott létre. 

A munkacsoport áttekintve a parkolási rendelet működéséhez kapcsolódóan beérkezett 
parkolás-üzemeltetői tapasztalatokat és visszajelzéseket, a beérkezett kerületi lakossági, a 
kerületben tevékenységet végző szervezetek javaslatait, kérelmeit az alábbi tárgykörökben 
tesz javaslatot a zuglói parkolási rendeletet módosítására. 

II. Vélemények 

Azon üzemben tartók köre, amelyek részére kérelemre városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulás kiadható, a bűnüldözés és kerületi rendészeti igazgatás hatékonyságának 
növelése érdekében kiegészül a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek üzemben 
tartásában álló, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt gépjárművek körére 
lS. 

Bővül a gyermekszállítási kedvezmény igénybevételének lehetősége is, az 1-5 évfolyamos 
gyermekek Zuglóban, egyesületi sporttevékenységre történő szállításával, · amelynek 
igénybevételéhez a sportegyesület igazolása szükséges. 
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------------------ - - -- ---· 

A rendeletmódosítás eredményeként a jövőben lehetővé válna, hogy az intézményi várakozási 
hozzájárulásra jogosnlt foglalkoztatott magánszemélyek körén belül az önkormányzati 
fenntartásban álló intézményekben és állami fenntartású köznevelési intézményekben 
dolgozók (pedagógusok, óvónők, bölcsődei dolgozók) az éves várakozási hozzájárulás díját 
(amely meghaladja a 60.000.- Ft.-ot), több részletben, negyedévente fizethessék meg, 
csökkentve ezzel az év elején felmerülő, egyösszegű, jelentős készpénzfizetési terhűket. 

A rendelet módosítás eredményeként átalakul a parkolási rendeletben eddig alkalmazott 
méltányosság rendszere és a méltányosságot gyakorló személye is kibővül. 
Egyrészről technikai jellegű kiegészítésekkel, pontosításokkal lehetővé válik, a parkoló 
automatáknál történő karakter elírás és tévesztés esetében is a méltányosság gyakorlása, a 
mozgáskorlátozott személyeket megillető parkolási igazolványok utólagos bemutatása esetén 
az 5 munkanapos jogvesztő határidő felemelésre kerül 15 munkanapra, másrészről a 
sürgősségi betegellátás igénybe vétele esetén kiszabott pótdíj tekintetében is lehetőség lesz 
méltányosság gyakorlásának kérelmezésére 5 munkanapon belül, amennyiben ezen igazolt 
betegellátás során került sor a várakozási díj meg nem fizetésére vagy a megváltott várakozási 
időtartam túllépésre. 

Másrészről a rendeletmódosítás eredményeként a kisebb, technikailag egyszerűbb módon 
igazolható méltányossági kérelmeket a parkolás-üzemeltető, annak vezetője személyében lesz 
jogosnlt elbírálni, lehetőséget biztosítva továbbá részére a kiszabott pótdíj legfeljebb 6 havi 
részletekben történő megfizetésének engedélyezésére. Technikai jellegű változása a 
rendeletnek, hogy az olyan kisösszegű várakozási- és pótdíjtartozásokat, amylyek nem érik el 
az 1.000.- Ft.-os mértéket, törölheti a parkolás-üzemeltető annak érdekében, hogy a későbbi 
behajtási költségek ne haladják meg a tényleges tartozás mértékét. 
A gyakorlati életben nehezebben körülírható, osszetettebb méltányossági helyzetekben 
továbbra is a polgármester lesz jogosnlt dönteni a parkolás-üzemeltetőjének felterjesztése 
alapján. 

· 

A parkolási munkacsoport a Képviselő-testület 343/2017. (IX.21.) számú határozata alapján 
megvizsgálta a lakossági várakozási hozzájárulásra jogosultak körének kibővítését oly 
módon, hogy a határozatban meghatározott, zuglói lakóhellyel rendelkező polgárok részére, 
évente 100 óra ingyenes parkolási idő kerüljön a parkolás-üzemeltetési rendszerben 
rögzítésre. Ennek kapcsán megfogalmazásra került egyrészről, hogy a kérelem vagy kifejezett 
hozzájárulás nélkül történő, automatikus, az önkormányzat részére rendelkezésre álló 
valamely adatbázis használatával (pl. a kerületnek gépjármű adót fizető személyek adatbázisa) 
megvalósuló rögzítés, komoly adatkezelési hozzájárnlási és jogi problémákat vett fel. 
Másfelől a parkolás-üzemeltetési szolgáltatást nyújtó alvállalkozó az erre a feladatra 
vonatkozó egyeztetés során jelezte, hogy ekkora menny1segu adat kezelésére 
(nagyságrendileg valamivel több, mint 27.000 gépjárműadó-fizetési kötelezettség került 
rögzítésre 2017. január elsején Zuglóban) a jelenlegi szoftverkapacitás sem mennyiségében, 
sem a nyilvántartás jellegében, struktúrájában nincs felkészülve, ennek a kapacitás bővítési 
feladatait és lehetőségeit mind a hazai alvállalkozóik, mind a külföldi tulajdonosaik 
tekintetében meg kell vizsgálniuk, amihez idő és jelentős költségkalkuláció szűkséges. 

Jogtechnikai indoka van a rendelet 1. sz. melléklete 5.1. pontja törlésének, mivel a Főváros 
Közgyűlésének döntése eredményeként a fővárosi parkolási rendeletből kikerült az itt 
szabályozott mindennapos várakozási díjfizetési kötelezettség, így ezt a kerületi rendelet 
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mellékletében is át kell vezetni. A gazdasági hatása annak a ténynek, hogy a Városligetben a 
hétvégén (szombat-vasárnap) nem kell parkolási díjat fizetni azonban jelentős, ez a tény 
ugyanis kihat a parkolási bevételekre, jelentősen csökkentve azok mértékét. 

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. § (1) - (2) bekezdése alapján: 

a.) Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hatályba lépésével a kedvezményeket 
igénybevevők köre pontosabban körül írt lesz, a kedvezmények igénybe vétele egyszerűbb és 
átláthatóbb rendszerű lesz. 
b.) Költségvetési hatás: A fizető parkoló használatából származó bevételt a kialakított 
kedvezmények jelentős mértékben nem befolyásolják. A fővárosi parkolási rendelet változása 
okán kötelezően átvezetett változás a kerületi fizető parkolási rendszerben (megszűnik a 
hétvégén, szombat-vasárnap, a Városligetben a kötelezően fizetendő parkolási díj), jelentős 
mértékben csökkenti az azon a területen realizálható parkolási bevételeket. 
e.) Környezeti, egészségügyi hatása: A fizető parkolási rendszer biztosítja, hogy a 
parkolóhelyeket igénybevevők csak a szükséges időtartamig használják a parkoló területét, 
csökkentve ezzel a környezeti terhelést. 
d.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az üzemeltető Zuglói Közbiztonsági non
profit Kft. adminisztratív terhei jelentős mértékben nem nőnek meg, mivel ügyfélszolgálati 
iroda már kialakitásra került, a személyi állománya betanítása megtörtént. 
e.) Egyéb hatása: A lakosság és a turisták parkolási igényeinek kielégítése mellett a kerületi 
lakosok parkolási szokásaihoz történő fokozottabb igazodás. 

f.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kerületi 
lakosok és az intézményi foglalkoztatottak elégedetlenségének növekedése, környezetterhelés 
csökkenésének elmaradása. 

g.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. által felvételre került munkavállalók 

számának növelését nem igényli. 
- szervezeti: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft., mint parkolás-üzemeltető működésével, 

és alvállalkozó bevonásával kerül biztosításra. 
- tárgyi: többlet tárgyi igény níncs 
- pénzügyi: többlet költségvetési forrást nem igényel 

III. Bizottsági vélemények 
A rendelet-módosítást a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési 
Bizottság tárgyalja meg. A bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén a bizottság 
elnöke szóban ismerteti. 

IV. Rendeletalkotási javaslat 
Rendeletalkotási javaslat 

Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
.. ./2017. ( ... ) önkormányzati rendeletét a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének kialakításáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
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szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal. 

CLXXXIX. A rendeletalkotás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
törvény 42. § 1. pontja és 50.§ alapján minősített szavaz�iJÍ;i1bséget igényel. 
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H�du Flórián 
alpolgármester 

számú melléklet: rendelet-tervezet a XIV. kerület közigazgatási területén a 
járművel történő várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen 
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2. számú melléklet: érvényes rendelet és módosítási javaslat kéthasábos 
formában 

Az előterjesztést készítette: 

dr. Tarjányi Tamás aljegyző 
dr. Gyürki-Thomann Aníkó osztályvezető 
dr. Horváth János jogtanácsos 
dr. Németh Szilvia jogi referens 

Polgármesteri Hivatal 
Jogi és Törvényességi Osztály 
Főmérnökség, Fejlesztési Beruházási Csoport 

4 



-----------------

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2017. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és 
az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról26/2017. (Vl.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában, a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási 
díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) 
Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. 
§ (2) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. 
kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az 
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[8. § (1) Városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre, arra a gépjárműre 

adható ki, amelynek üzembentartója:] 

„e) a belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szerv." 

2. § Az Ör. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. § (1) A Budapest XIV. kerületi várakozási övezetek területén működő 

a) bölcsődébe, óvodába járó, 
b) általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló, 
e) általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló és Budapest Főváros XIV. kerület 

közigazgatási területén egyesületi sporttevékenységet folytató 
gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a 
továbbiakban együtt: szülő) egy meghatározott területre érvényes gyermekszállítási 
várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira. 
(2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: 
a) a szülő lakóhelye Budapest Főváros XIV. kerületének közigazgatási területén van, 
b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, 
e) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben az általános iskola intézménylátogatási igazolása, 

amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő nevét és lakcímét, 
valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy adott tanítási 

évben a gyermek hányadík évfolyam tanulója, 
d) az (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a sportegyesület egyesületi tagsági igazolása, 

amelynek tartalmaznia kell a címet ahol a gyermek az egyesületi sporttevékenységet folytatja, 



a szülő nevét és lakcímét, valamínt a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, 
továbbá azt, hogy adott tanévben a gyermek hányadik évfolyam tanulója és 
f) a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a 
kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt 
kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 
(3) Egy gyermek után legfeljebb 2 darab gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható ki, 
mely az (2) bekezdés e) vagy d) pontjában megadott cím szerinti ingatlan főbejárata előtti 
utca az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi 
utcákban, vagy az épület előtti tér és térrel érintkező utcákban a főbejárattól számított 150 
méteren belül történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. 
(4)A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás munkanapokon 8:00 és 8:30 óra, valamint 
13:00 és 18:00 óra közötti, legfeljebb napi kétszeri alkalommal, alkalmanként legfeljebb 30 
perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdéséhez a parkolójegy-kiadó 
automatánál a kedvezményezett jármű regisztrációja szükséges parkolójegy megváltása 
nélkül. 
(5) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás a kiadás napjától bölcsőde és óvoda esetében 
a nevelési évre, általános iskola esetén a tanítási évre, egyesületi sporttevékenység esetén a 
tanévre érvényes. 
(6) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás elbírálása és nyilvántartása költségmentes." 

3. § Az Ör. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A 9/A.§ (1) bekezdés e) pont ca) és eb) alpontja szerinti intézményi várakozási 
hozzájárulás esetében lehetőség van az alkalmazotti kedvezmény díjának negyedéves 
részletekben történő megfizetésére. Amennyiben az alkalmazotti kedvezmény jogosultja adott 
negyedév végéig a következő negyedéves részletet .nem fizeti meg, úgy az intézményi 
várakozási hozzájárulás a következő negyedév első napjától visszavonásra kerül." 

4.§Az Ör. 12. alcíme helyébe az alábbi alcím lép: 

„12. Méltányossági eljárások 

16. § (1) A Budapest XIV kerületi várakozási övezetre meghatározott várakozási időtartam 
túllépése miatt kiszabott pótdíj naptári évente egy alkalommal elengedhető, ha a kérelmező 
igazolja, hogy az időtartam túllépésére a XIV. kerületi várakozási övezetben működő 
országos gyógyító intézetben, valamint kerületi szakellátást nyújtó intézetben folyó 
gyógykezelése miatt került sor. 
(2)A pótdíj elengedése iránti kérehnet a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán kell 
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 
a) az országos gyógyintézet (1) bekezdés szerinti igazolását, 

b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást és 
e) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát 
a mobiltelefonos parkolási díjfizetésről. 

(3)A gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermek háziorvosi rendelő, védőnői 
szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes parkolójeggyel várakozó gépjármű 

üzembentartó kérelmére a várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíj naptári évente 



egy alakalommal törölhető, ha a gépjármű várakozási időtartama alatt és a pótdíj kiszabásának 
időpontjában gyermeke gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásban 
részesült. 
( 4)A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon 
belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a 
kérelmező gyermekét ellátásban részesítették, 
b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos 

parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a 
mobiltelefonos parkolást indították, 
e) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást. 
(5)Ha parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy 
két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy a zónakódot, a gépjármű 
üzembentartójának kérelmére, naptári évente legfeljebb két alkalommal törölhető az emiatt 
kiszabott pótdíj. 
(6)A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon 
belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló 
sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást 
indították, 
b) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást. 
(7) Amennyiben a díjfizető övezet területén működő, sürgősségi betygellátást végző 
egészségügyi intézményekben sürgősségi betegellátást igénybe vevőket szállító jármű, az 
ellátás során a várakozási díj meg nem fizetése, vagy a megváltott várakozási idő túllépése 
miatt pótdíjazásra kerül, akkor a kiszabott pótdíj annak kézhézvételét követő 5 munkanapon 
belül, a kezelőorvosi igazolás bemutatását és az így igénybe vett várakozási időre eső 
várakozási díj utólagos megfizetését követően törlésre kerülhet. 
(8) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és · 

érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, úgy az 
ellenőrzés napjától számított 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa 
bemutatható. 
(9) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a 
nyilvántartásból. 
(10) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (1) - (2) 
bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű 
üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi 
jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 
(11) Ha az érvényes lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű 

üzembentartója elhunyt, és a várakozási hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki 
eljárás lezárása előtt lejár, az elhunyt hozzátartozójának kérésére - a hagyatéki eljárás 
lezárásáig - a lakossági várakozási hozzájárulás kiadása engedélyezhető az elhunyt egykori 
lakóhelye szerinti várakozási övezetre. 



(12) A kérelemhez csatolni kell a hagyatéki jegyzőkönyvet, vagy a hagyatéki leltárt, vagy a 

halottvizsgálati bizonyítványt. 

17.§ (1) A 16. §-ban meghatározott kérelmek elbírálásáról a parkolás-üzemeltető ügyvezetője 
dönt. 
(2) A gépjármű természetes személy üzembentartója kérelmére a parkolás-üzemeltető 
ügyvezetője legfeljebb 6 havi részletben történő pótdíj megfizetést engedélyezhet. 
(3) Amennyiben a gépjármű üzembetartója a részletfizetéssel késedelembe esik és az esedékes 
részletet felszólítás ellenére 15 napon belül sem fizeti meg, úgy a teljes tartozása egy 
összegben esedékessé válik. 
(4) Amennyiben a kiszabott pótdíj meg nem fizetett része nem haladja meg az 1.000.-Ft-ot, 
úgy a parkolás-üzemeltető a követelés behajtásának költségeire figyelemmel a várakozási díj 
és pótdíjtartozást törölheti a nyilvántartásból. 

18. §A polgármester a 16. §-ban meghatározottaktól eltérő esetekben a gépjármű 
üzembentartójának kérelmére évente legfeljebb két alkalommal, az adott ügy összes 
körülményeire figyelemmel a kiszabott pótdíjat elengedheti." 

5.§ (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XL 14.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. melléklet 115. pont helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„115. A polgármester a 16. §-ban meghatározottaktól eltérő esetekben a gépjármű 
üzembentartójának kérelmére évente legfeljebb . két alkalommal, az adott ügy összes 
körülményeire figyelemmel a kiszabott pótdíjat elengedheti. (26/2017. (VI.26.) önkorm;ínyzati· 
rendelet 18. §)" 

(2) Hatályát veszti 
1. az Ör. 1. melléklet 5. pont 5.1. alpont, 
2. az SZMSZ 2. melléklet 116-118. pont. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

Karácsony Gergely Makranczi László 

polgármester jegyző 



INDOKOLÁS 

A 2017. augusztus l -jével hatályba lépett rendeletalapján működő önkormányzati parkolási 
rendszer tapasztalatainak elemzésére, figyelemmel kísérésére létrehozott munkacsoport a 
közel két hónapos üzemelés alatt beérkezett parkolás-üzemeltetői tapasztalatait összegezve, a 
beérkezett kerületi lakossági, a kerületben tevékenységet végző szervezetek javaslatait, 
kérelmeit elemezve, továbbá a parkolási rendelet működéséhez kapcsolódó tapasztalatokat és 
visszajelzéseket áttekintve az alábbi módosításokat tartotta szükségesnek. 
A rendeletalkotás európai nniós jogot nem érint. 

1. §-hoz: Azon üzemben tartók köre, amelyek részére kérelemre városműködtetési behajtási
várakozási hozzájárulás kiadható, a bűnüldözés és kerületi rendészeti igazgatás 
hatékonyságának növelése érdekében kiegészül a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
szervezetek üzemben tartásában álló, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt 
gépjárművekre körére is. 

2. §-hoz: Bővül a gyermekszállítási kedvezmény igénybevételének lehetősége is, a gyermekek 
sporttevékenységre történő szállításával, amelynek igénybevételéhez a sportegyesület 
igazolása szükséges. 

3. §-hoz: A rendeletmódosítás eredményeként a j  övőben lehetővé válna, hogy az intézményi 
várakozási hozzájárulásra jogosult foglalkoztatott magánszemélyek (akik elsősorban az 
önkormányzati és állami intézményekben dolgozó pedagógusok, óvónők, bölcsődei dolgozók) 
az éves várakozási hozzájárulás díját (amely meghaladja a 60.000.- Ft.-ot), több részletben, 
negyedévente fizethessék meg, csökkentve ezzel az év elején felmerülő, egyösszegű, jelentős 
készpénzfizetési terhüket. 

4. §-hoz: Átalakul a parkolási rendeletben eddig alkalmazott méltányosság rendszere és a 
méltányosságot gyakorló személye is kibővül. 
Egyrészről technikai jellegű kiegészítésekkel, pontosításokkal lehetővé válik, a parkoló 
automatáknál történő karakter elírás és tévesztés esetében a méltányosság gyakorlása, a 
mozgáskorlátozott személyeket megillető parkolási igazolványok utólagos bemutatása esetén 
az 5 napos jogvesztő határidő felemelésre kerül 15 munkanapra, másrészről a sürgősségi 
betegellátás igénybe vétele esetén is lehetőség lesz méltányosság gyakorlásának 
kérelmezésére 5 munkanapon belül, amennyiben ezen igazolt betegellátás során került sor a 
várakozási díj meg nem fizetésére vagy a várakozási időtartam túllépésre. 
A kisebb, technikailag egyszerűbb módon igazolható méltányossági kérelmeket a parkolás
üzemeltető, armak vezetője személyében lesz jogosult elbírálni, lehetőséget biztosítva továbbá 
részére a kiszabott pótdíj legfeljebb 6 havi részletekben történő megfizetésének 
engedélyezésére. Technikai jellegű változás, hogy az olyan kisösszegű várakozási- és 
pótdíjtartozásokat, amelyek nem érik el az 1.000.- Ft.-os mértéket, törölheti a parkolás
üzemeltető armak érdekében, hogy a későbbi behajtási költségek ne haladják meg a tényleges 
tartozás mértékét. 



A nehezebben körülírható, összetettebb méltányossági helyzetekben a polgármester lesz 
jogosult dönteni. 

5. §-hoz: A Fővárosi Közgyűlés döntése hogy a fővárosi parkolási rendeletből kikerült az itt 
szabályozott mindennapos várakozási díjfizetési kötelezettség, így ezt a rendelet 
mellékletében is át kell vezetni. 



7. Városműködtetési behajtási
várakozási hozzájárulás 

8. § (1)*4 Városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulás kérelemre, arra a gépjárműre adható 
ki, amelynek üzembentartója: 

a) az Önkormányzat, 
b) az Önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaság, 
c) az Önkormányzat által irányított 

költségvetési szerv, és 
d) a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. 

(2) A városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulás abban az esetben adható ki ha 
kérelmező: 
a) az eljárási költségtérítést megfizette, 
b) a gépjárműadót megfizette és azt, vagy 
adómentességét igazolta, 
c) a kérelem beadásának időpontjában - a 
parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a 
kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi 
jogosnlatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 
nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás, és 
d) *5 
(3) *1 A városműködtetési behajtási-várakozási 

hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés 
és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, 
valamint a védett övezetekbe való behajtásra és 
ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra 
jogosít. 
( 4)*3 A városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulási kérelem elbírálásának és 
nyilvántartásának költségtérítése 
gépjárművenként 2.000 Ft, mely összeg az eljárás 
megkezdését követően vissza nem igényelhető. 

2. melléklet 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2017. ( ...... ) önkormányzati rendelete 
a XIV. kerület közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének kialakításáról, 
és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról 26/2017. (Vl.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Városműködtetési behajtási
várakozási hozzájárulás 

8. § (1)*4 Városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulás kérelemre, arra a gépjárműre adható 
ki, amelynek üzembentartója: 

a) az Önkormányzat, 
b) az Önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaság, 
c) az Önkormányzat által irányított 

költségvetési szerv, és 
d) a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, 
e) a belügyminiszter irányítása alá 

tartozó belügyi szerv. 
(2) A városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulás abban az esetben adható ki ha 
kérelmező: 

, 

a) az eljárási költségtérítést megfizette, 
b) -a gépjárműadót megfizette és azt, vagy 
adómentességétigazolta, , , 
c) a kérelelJl beadásának időpontjában - a 
parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a 
kérelmezett gépjárműre nincs 3Ö, napnál régebbi 
jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 
nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás, és 
d) *5 
(3) *1 A városműködtetési behajtási-várakozási 

hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés 
és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, 
valamint a védett övezetekbe való behajtásra és 
ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra 
jogosít. 
(4)*3 A városműködtetési behajtási-várakozási 
hozzájárulási kérelem elbírálásának és 
nyilvántartásának költségtérítése 
gépjárművenként 2.000 Ft, mely összeg az eljárás 
megkezdését követően vissza nem igényelhető. 



8. Gyermekszállítási várakozási 
hozzájárulás 

10. §*1 (1) A Budapest XN. kerületi várakozási 
övezetek területén működő bölcsödébe, óvodába 
járó, általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló 
gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülőjének 
vagy más törvényes képviselőjének (a 
továbbiakban együtt: szülő) egy meghatározott 
területre érvényes gyermekszállítási várakozási 
hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által 
megjelölt személygépkocsira. 

2. melléklet 

8. Gyermekszállítási várakozási 
hozzájárulás 

10. § (1) A Budapest XN. kerületi várakozási 
övezetek területén működő 

a) bölcsődébe, óvodába járó, 
b) általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló, 
c) általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló 

és Budapest Főváros XIV. kerület 
közigazgatási területén egyesületi 
sporttevékenységet folytató 

gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülőjének 
vagy más törvényes képviselőjének (a 
továbbiakban együtt: szülő) egy meghatározott 
területre érvényes gyermekszállítási várakozási 
hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által 
megjelölt személygépkocsira. 

(2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás (2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás 
kiadásának feltételei: kiadásának feltételei: 

a) a kiiltségtérítés megfizetése, 
b) a szülő lakóhelye Budapest Főváros XIV. 
kerületének közigazgatási területén van, 
e) a gépjárműadó megfizetésének vagy 
adómentességének igazolása, 
dj az általános iskola intézménylátogatási 
igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola 
megnevezését és címét, a szülő, valamint a 
gyermek nevét, születési helyét, idejét és 
lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban 
megjelölt tanítási évben a gyermek az iskola 
hányadik évfolyamos tanulója, 
e) a kérelem beadásának időpontjában - a 
parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a 
kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi 
jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 
nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 

(3) Egy gyermek után legfeljebb 2 darab 
gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható 
ki, mely az iatézméay é13iiletéaek főbejárata 
előtti utca az ezzel közvetlenül párhuzamos 
utcákban és az arra merőleges két legközelebbi 
utcákban, vagy az épület előtti tér és térrel 
érintkező utcákban az intézméay é13ületéaek 
főbejáratától számított 150 méteren belül történő 
díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. 

a) a szülő lakóhelye Budapest Főváros XN. 

kerületének közigazgatási területén van, 
b) a gépjárműadó megfizetésének vagy 
adómentességének igazolása, 
c) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben az 
általános iskola intézménylátogatási igazolása, 
amelynek tartalmaznia kell az iskola 
megnevezését és címét, a �zülő nevét és 
lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési 
helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy a.dott 
tanítási .évben á gyermek hányadik évfolyam . 
tanulója, . 

. . 

d) az (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a 
sportegyesület egyesületi tagsági igazolása, 
amelynek tartalmaznia kell a címet ahol a 
gyermek az egyesületi sporttevékenységet 
folytatja, a szülő nevét és lakcímét, valamint a 
gyermek nevét, születési helyét, idejét és 
lakcímét, továbbá azt, hogy adott tanévben a 
gyermek hányadik évfolyam tanulója és 
f) a kérelem beadásának időpontjában - a 
parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a 
kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi 
jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 
nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás. 

(3) Egy gyermek után legfeljebb 2 darab 
gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható 
ki, mely az (2) bekezdés c) vagy d) pontjában 
megadott cím szerinti ingatlan főbejárata előtti 
utca az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban 
és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, 
vagy az épület előtti tér és térrel érintkező 
utcákban a főbejárattól számított 150 méteren 
belül történő díjfizetés nélküli várakozásra 



2. melléklet 

jogosít. 
(4)*2 A gyermekszállítási várakozási (4)A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás 
hozzájárulás munkauapokon 8:00 és 8:30 óra, munkanapokon 8:00 és 8:30 óra, valamint 13 :00 
valamint 13:00 és 18:00 óra közötti, legfeljebb és 18:00 óra közötti, legfeljebb napi kétszeri 
napi kétszeri alkalommal, alkalmanként alkalommal, alkalmanként legfeljebb 30 perc 
legfeljebb 30 perc díjfizetés nélküli várakozásra díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A 
jogosít. A várakozás megkezdéséhez a várakozás megkezdéséhez a parkolójegy-kiadó 
parkolójegy-kiadó automatánál a automatánál a kedvezményezett jármű 
kedvezményezett jármű regisztrációja szükséges regisztrációja szükséges parkolójegy megváltása 
parkolójegy megváltása nélkül. nélkül. 

(5) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás a 
kiadás napjától bölcsőde és óvoda esetében a 
nevelési évre, általános iskola esetén a tauítási 
évre érvényes. 

( 6) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás 
elbírálása és nyilvántartása díjmentes. 

11. Eljárási szabályok 

14. § (1) A parkolás során a jelen rendelet szerint 
biztosított várakozási jogosultság igazolása a 
parkolás jogosultja részéről nem igényli kártya, 
vagy matrica szélvédő mögé történő kihelyezését. 
A parkolási jogosultság elektronikus 
nyilvántartásbau kerül tárolásra és parkolás 
esetén ellenőrzésre. 
(2) Jelen rendeletben megjelölt várakozási 
hozzájárulások kiadása, cseréje, pótlása iránti 
kérelmet ügyfélszolgálati irodája útján a 
parkolás-üzemeltetőhöz kell személyesen vagy 
elektronikus úton benyújtaui. 
(3) Elektronikus ügyintézésre kizárólag a 
parkolás-üzemeltető által megjelölt weboldalon, 
elektronikus felületen, az ügyfélnek a parkolás
üzemeltető által meghatározott regisztrációját 
követően van lehetőség. 
(4)*2 A várakozási hozzájárulás íránt benyújtott 
kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) természetes személy esetében a kérelmező 

nevét, lakcímét (az emelet, ajtó 
megjelölésével), anyja nevét, születési helyét, 
idejét, adóazonosító jelét, elérhetőségét 
munkaidőben (telefonszámát), elektronikus 
ügyintézés esetén elektronikus elérhetőségét; 

b) nem természetes személy esetében a 
kérelmező megnevezését, székhelyét, 
telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási 
számát, adószámát, a képviselő nevét és 
elérhetőségét, 

c) a gépjármű környezetvédelmi besorolásának, 
gyártmányának, típusának megnevezését, 
forgalmi rendszámát, a iármű forgalomi 

(5) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás a 
kiadás napjától bölcsőde és óvoda esetében a 
nevelési évre, általános iskola esetén a tauítási 
évre, egyesületi sporttevékenység esetén a 
tanévre érvényes. 

(6) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás 
elbírálása és nyilvántartása költségmentes. 

11. Eljárási szabályok 

14. § (1) A parkolás során a jelen rendelet szerint 
biztosított várakozási jogosultság igazolása a 
parkolás jogosultja részéről nem igényli kártya, 
vagy matrica szélvédő mögé történő kihelyezését. 
A parkolási jogosultság elektronikus 
nyilvántartásban kerül tárolá§ra és parkolás 
esetén ellenőrzésre. 
(2) , Jelen rendeletben megjelölt várakozási 
hozzájárulások ·kiadása, cseréje, pótlása íránti 
kérelmet ügyfélszolgálati írodája · íitján a 
parkolás-üzemeltetőhöz kell személyesen vagy 
elektronikus úton benyújtani. 
(3) Elektronikus ügyintézésre kizárólag a 
parkolás-üzemeltető által megjelölt weboldalon, 
elektronikus felületen, az ügyfélnek a parkolás
üzemeltető által meghatározott regisztrációját 
követően vau lehetőség. 
(4)*2 A várakozási hozzájárulás iránt benyújtott 
kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) természetes személy esetében a kérelmező 

nevét, lakcímét (az emelet, ajtó 
megjelölésével), anyja nevét, születési helyét, 
idejét, adóazonosító jelét, elérhetőségét 
munkaidőben (telefonszámát), elektronikus 
ügyintézés esetén elektronikus elérhetőségét; 

b) nem természetes személy esetében a 
kérelmező megnevezését, székhelyét, 
telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási 
számát, adószámát, a képviselő nevét és 
elérhetőségét, 

c) a gépjármű környezetvédelmi besorolásának, 
gyártmányának, típusának megnevezését, 
forgalmi rendszámát, a jármű forgalomi 



engedélyének 
határidejét, 

műszaki érvényességi engedélyének 
határidejét, 

2. melléklet 

műszaki érvényességi 

d) a kérehnezett hozzájárulás típusát és d) 
kiadásának indokait, 

a kérelmezett hozzájárulás típusát és 
kiadásának indokait, 

e) a kérelmező nyilatkozatát a lakásonkénti e) a kérelmező nyilatkozatát a lakásonkénti 
személygépkocsik számáról, a 
hozzájárulások kiadásának sorrendiségéről, 

személygépkocsik számáról, a 
hozzájárulások kiadásának sorrendiségéről, 

f) a kérehnező kifejezett hozzájáruló f) a kérehnező kifejezett hozzájáruló 
nyilatkozatát ahhoz, hogy a várakozási nyilatkozatát ahhoz, hogy a várakozási 

hozzájárulás kiadása érdekében a kérelemben 
közölt adatok ellenőrzése, és a jogosultság 
megállapítása céljából a parkolás-üzemeltető 
az adatokat a Budapest Főváros XN . Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Zuglói Adóhatóság) számára 
továbbítsa, a Zuglói Adóhatóságtól a 
kérehnező gépjárművel kapcsolatos 
adófizetési kötelezettségének a teljesítésére 
vonatkozóan adatot igényeljen. 

(5) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a költségtérítés megfizetését igazoló 

átutalási megbízást vagy annak 
másolatát, 

b) az illetékes önkormányzati adóhatóság 
igazolását a gépjárműadó megfizetéséről 
vagy az adómentességről, ha a 
gépjárművel kapcsolatos adóztatási 
feladatokat a kérelem benyújtásakor nem 
a Zuglói Adóhatóság látja el, *3 

c) a munkáltatótól kizárólagos használatba 
kapott, a munkáltató által üzemben 
tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan 
bérelt személygépkocsi esetén a 
munkáltató erről szóló igazolását, 

d) a gyermekszállítási várakozási 
hozzájárulás iránti kérelem esetén a 10. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti 
intézménylátogatási igazolást, 

e) egészsegugyi várakozási hozzájárulás 
esetén a 6. § (2) e) pontja szerinti 
hozzájárulást, 

f)*2 

hozzájárulás kiadása érdekében a kérelemben 
közölt adatok ellenőrzése, és a jogosultság 
megállapítása céljából a parkolás-üzemeltető 
az adatokat a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Zuglói Adóhatóság) számára 
továbbítsa, a Zuglói Adóhatóságtól a 
kérelmező gépjárművel kapcsolatos 
adófizetési kötelezettségének a teljesítésére 
vonatkozóan adatot igényeljen. 

(5) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a költségtérítés megfizetését igazoló 

átutalási megbízást vagy annak 
másolatát, 

b) az illetékes önkormányzati adóhatóság 
igazolását a gépjárműadó megfizetéséről 
vagy az adómentességről, ha a 
gépjárművel kapcsolatos adóztatási 
feladatokat a kérelem b�nyújtásakor nem 
a Zuglói'.Adóhatóság látja el, *3 

c) a munkáltatótól kizárólagos használatba 
kapott, ·· a munkáltató által üzemben . 

· tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan 
bérelt személygépkocsi esetén a 
munkáltató erről szóló igazolását, 

d) a gyermekszállítási várakozási 
hozzájárulás iránti kérelem esetén a 10. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti 
intézménylátogatási igazolást, 

e) egészségügyi várakozási hozzájárulás 
esetén a 6. § (2) e) pontja szerinti 
hozzájárulást, 

f)*2 

(6) A 9/A.§ (1) bekezdés e) pont ca) és eb) 
alpontja szerinti intézményi várakozási 
hozzájárulás esetében lehetőség van az 
alkalmazotti kedvezmény díjának negyedéves 
részletekben történő megfizetésére. 
Amennyiben az alkalmazotti kedvezmény 
jogosultja adott negyedév végéig a következő 
negyedéves részletet nem fizeti meg, úgy az 

intézményi várakozási hozzájárulás a 
következő negyedév első napjától 
visszavonásra kerül. 



2. melléklet 

12. Méltányossági eljárások 12. Méltányossági eljárások 

16. § (1) *1 A Budapest XIV kerületi várakozási 16. § (1) A Budapest XIV kerületi várakozási 
övezetre meghatározott várakozási időtartam övezetre meghatározott várakozási időtartam 
túllépése miatt kiszabott pótdíjat az túllépése miatt kiszabott pótdíj naptári évente 
Öakermáfl'.l'"at J3elgármestere naptári évente egy alkalommal elengedhető, ha a kérelmező 
mai<imam egy alkalommal elengedi, ha a igazolja, hogy az időtartam túllépésére a XIV. 
kérelmező igazolja, hogy az időtartam túllépésére kerületi várakozási övezetben működő országos 
a XIV, kerületi várakozási övezetben működő gyógyító intézetben, valamint kerületi 
országos gyógyító intézetben, valamint kerületi szakellátást nyújtó intézetben folyó 
szakellátást nyújtó intézetben folyó gyógykezelése miatt került sor. 
gyógykezelése miatt került sor. 

(2) A pótdíj elengedése iránti kérehnet 
parkolás-üzemeltetőhöz kell benyújtani. 
kérelemhez mellékelni kell: 

a (2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet a 
A parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán kell 

benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 
a) az országos gyógyintézet, (1) bekezdés szerinti 
igazolását, 
b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított 
fizetési felszólítást, 
e) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó 
parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a 
mobiltelefonos parkolási díjfizetésről. 

a) az országos gyógyintézet, ( 1) bekezdés szerinti 
igaza lását, 
b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított 
fizetési felszólítást és, 
e) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó 
parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a 
mobiltelefonos parkolási díjfizetésről. 

(3) A" Öakormáfl'.l·"at J3Slgármestere a (3) A gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, 
gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermek háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 
gyermek háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes 
150 méteres körzetén belül ervenyes parkolójeggyel várakozó gépjárÍnű üzembentartó 
parkolójeggyel várakozó gépjármű üzembentartó kérelmére a várakozási időtartam túllépése 
kérehnére a várakozási időtartam túllépése miatt miatt kiszabott pótdíj naptári évente egy 
kiszabott pótdíjat naptári évente mai<iemm egy alakalommal ·törölhető, ha . a . gépjáimű. 
alakalommal törli, ha a gépjármű várakozási várakozási időtartama alatt és · a pótdíj 
időtartama alatt és a pótdij kiszabásának kiszabásának időpontjában gyermeke 
időpontjában gyermeke gyermekorvosi, gyermek gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői 
fogorvosi vagy védőnői szakellátásban részesült. szakellátásban részesült. 

(4) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj 
megállapításának napját követő 5 munkanapon 
belül kell a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell: 

( 4) A pótdij törlése iránti kérehnet a pótdíj 
megállapításának napját követő 5 munkanapon 
belül kell a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell: 

a) a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a) a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy 
a pótdíj megállapításának időpontjában a a pótdíj megállapításának időpontjában a 
kérelmező gyermekét ellátásban részesítették, kérelmező gyermekét ellátásban részesítették, 
b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó 
parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási 
díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a 
mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos 
parkolást indították, parkolást indították, 
e) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési e) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési 
felszólítást. felszólítást. 

(5) Ha mebiltelefoaos parkolási díjfizetés során a (5) Ha parkolási díjfizetés során a gépjármű 
gépjármű üzembentartója egy karakter üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy 
eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével két karakter felcserélésével adta meg a 



1 
1 
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adta meg a rendszámot vagy a zónakódot, az 
Önkormányzat polgármestere a gépjármű 
üzembentartójának kérelmére, naptári évente 
mai<imum két alakalommal törli az emiatt 
kiszabott pótdíjat. 
( 6) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj 
megállapításának napját követő 5 munkanapon 
belül kell a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell: 
a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó 
mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms 
ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, 
amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, 
b) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési 
felszólítást. 

17. § (1) Amennyiben a várakozás 
megkezdésekor a mozgásában korlátozott 
személy eredeti és érvényes parkolási 
igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött 
nem helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától 
számított � munkanapos jogvesztő határidőn 
belül a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati 
irodájában a mozgásában korlátozott személy 
eredeti parkolási igazolványa bemutatható. 

(2) Amennyiben a mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványa (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető 
a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a 
nyilvántartásból. 

(3) A mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványa bemutatásának (1) - (2) bekezdés 
szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb 
egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben 
tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott 
gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan 
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott 
várakozási díj és pótdíjtartozás. 

2. melléklet 

rendszámot vagy a zónakódot, a gepJarmŰ 
üzembentartójának kérehnére, naptári évente 
legfeljebb két alkalommal törölhető az emiatt 
kiszabott pótdíj. 

( 6) A pótdíj törlése iránti kérehnet a pótdíj 
megállapításának napját követő 5 munkanapon 
belül kell a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell: 
a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó 
mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms 
ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, 
amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, 
b) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési 
felszólítást. 

(7) Amennyiben a díjfizető övezet területén 
működő, sürgosseg1 betegellátást végző 
egészségügyi intézményekben sürgosseg1 
betegellátást igénybe vevőket szállító jármű, 
az ellátás során a várakozási díj meg nem 
fizetése, vagy a megváltott várakozási idő 
túllépése miatt pótdíjazásra kerül, akkor a 
kiszabott pótdíj annak kézhezvételét követő 5 
munkanapon belül, a kezelőorvosi igazolás 
bemutatását és az így igénybe vett várakozási 
időre eső várakozási díj utóla'gos megfizetését 
követően törlésFe kerülhet. 

(8) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a . 
mozgásában . korlátozott személy eredeti és 
érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első 
szélvédője mögött nem helyeZte el, úgy az 
ellenőrzés napjától számított 15 munkanapos 
jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában 
korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa 
bemutatható. 

(9) Amennyiben a mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványa (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető 
a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a 
nyilvántartásból. 

(10) A mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványa bemutatásának (1) - (2) bekezdés 
szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb 
egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben 
tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott 
gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan 
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott 
várakozási díj és pótdíjtartozás. 



---------------- ---- ---- -

18. § (l)*l Ha az érvényes lakossági várakozási 
hozzájárulással rendelkező gépjánnű 
üzembentartója elhunyt, és a várakozási 
hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki 
eljárás lezárása előtt lejár, az elhunyt 
hozzátartozójának kérésére - a hagyatéki eljárás 
lezárásáig - az Önkormányzat polgánnestere 
lakossági várakozási hozzájárulás kiadását 
engedélyezheti az elhunyt egykori lakóhelye 
szerinti várakozási övezetre. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a hagyatéki 
jegyzőkönyvet, vagy a hagyatéki leltárt, vagy a 
halottvizsgálati bizonyítványt. 

1. melléklet a 2612017. (VI.26.) 
önkormányzati rendelethez 

5. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási 
övezetek 

5 .1. Minden nap 8: 00 érátél 18: 00 éráig ili<emelő 
várakozási övezetek: Déi<sa György íH Vágány 
etea lffingária köríH Ajtési Dürer sor által 
határolt terület, beleértve a határoló etal< könül a" 

Ajtósi Dürer sort is 

5.2. 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés 
naoián a várakozási üzemidő végéig további 

2. melléklet 

(11) Ha az érvényes lakossági várakozási 
hozzájárulással rendelkező gépjármű 
üzembentartója elhunyt, és a várakozási 
hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki 
eljárás lezárása előtt lejár, az elhunyt 
hozzátartozójának kérésére - a hagyatéki eljárás · 

lezárásáig - a lakossági várakozási hozzájárulás 
kiadása engedélyezhető az elhunyt egykori 
lakóhelye szerinti várakozási övezetre. 

(12) A kérelemhez csatolni kell a hagyatéki 
jegyzőkönyvet, vagy a hagyatéki leltárt, vagy a 
halottvizsgálati bizonyítványt. 

17.§ (1) A 16. §-ban meghatározott kérelmek 
elbírálásáról a parkolás-üzemeltető 
ügyvezetője dönt. 
(2) A gépjármű természetes személy 
üzembentartója kérelmére a parkolás-
üzemeltető ügyvezetője legfeljebb 6 havi 
részletben történő pótdíj megfizetést 
engedélyezhet. 
(3) Amennyiben a gépjármű üzembetartója a 
részletfizetéssel késedelembe esik és az 
esedékes részletet felszólítás ellenére 15 napon 
belül sem fizeti meg, úgy a teljes tartozása egy 
összegben esedékessé válik. ' 
( 4) Amennyiben a kiszabott pótdíj meg nem 
fizetett része nem haladja meg az 1.000.-Ft-ot, 
úgy a . parkolás-üzemeltető a követelés 
behajtásának. költségeire figyelémineJ a 
várakozási díj és pótdíjtartozást törölheti a 
nyilvántartásból. 

18. § A polgármester a 16. §-ban 
meghatározottaktól eltérő esetekben a 
gépjármű üzembentartójának kérelmére 
évente legfeljebb két alkalommal, az adott ügy 
összes körülményeire figyelemmel a kiszabott 
nótdíiat elengedheti. 

----;---

1 



díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet 
várakozni: Dózsa György út menti parkoló az 

Ajtósi Dürer sor és a Hősök tere közötti 
szakaszon 

2. melléklet 
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