
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kerületünkben fennálló közterületi problémák között egyik kiemelkedő a parkolás. Ennek a            
helyzetnek a megoldására törekszünk az új parkolóhelyek építésével, városrészek         
fizetőövezetbe vonásával. De mivel a gépjárműtulajdonosok száma folyamatosan növekszik,         
a várakozási hozzájárulási kérelmek száma is nő, így a parkolási rendelet módosítása is             
indokolt. 
Jelen előterjesztés részeként a 26/2010./IX.21./XI Ök. sz. rendelet módosítására az alábbi           
javaslatot teszem: 
  
1.) Jelenleg a várakozási hozzájárulások érvényességi ideje adott évet követő január 31.            
napja. Ez az ügyfelek részére a karácsonyi időszakban vagy év elején lévő ügyintézést jelent.              
Javaslom a határidő március 31. napjára való módosítását. Ez többek között az első félévi              
gépjárműadó befizetésének a hajlandóságát is növelné, hiszen a befizetés előfeltétele a           
várakozási hozzájárulás kiadásának. 
  
2.) Jelenlegi rendeletünk szerint a lakossági, egészségügyi és gazdálkodói várakozási          
hozzájárulás kiadásának feltétele a gépjármű adó megfizetésének vagy adómentesség         
igazolása, a gyermekszállítási engedélyeknél ez kiegészül azzal, hogy a kérelmezőnek helyi           
adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása nem állhat fenn. 
Javasolom, hogy valamennyi típusú hozzájárulásnál az legyen az engedély kiadásának          
feltétele, hogy Önkormányzatunkkal szemben tartozása nem áll fenn. 
  
3.) A rendeltünk értelmében az iskolába, óvodába vagy bölcsödébe gyermekét szállító szülő            
jogosult várakozási hozzájárulásra gyermekszállítás céljából. A szabály szerint a gyermeket          
gondozó háztartásonként adható a hozzájárulás, melyet indokolt gyermekenként figyelembe         
venni, hiszen van, hogy elvált szülők vagy nagyszülők közösen gondoskodnak gyermekükről. 
  
4.) Felmerülő és növekvő igény mutatkozik a külföldi rendszámú járműveket használó,           
övezeten belül állandó lakóhellyel rendelkező személyek részéről a várakozási         
hozzájárulásra, melyet jelenleg csak méltányossági alapon lehet engedélyezni. 
Az ingyenes lakossági várakozási hozzájárulás kiadhatósága az EU-s tagállambeli         
járművekre a Magyarországon nyilvántartott járművekkel azonos feltételekkel megoldást        
jelenthetne. 
  
A fentiek mellett a Rendeletet szükséges módosítani, mert hiányzik belőle az adatkezeléssel            
kapcsolatos szabályozás. A parkolási közszolgáltatási feladatokat végző szerv a közúti          
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E §. (3) bekezdésében meghatározott adatokat a             
várakozási- és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatban, meghatározott ideig       
kezelheti. Ennek pontosítása szükséges a rendeletünkben, hogy milyen adatokat, meddig          
kezelhetünk. 



Ezen rendelkezés hiányában a várakozási hozzájárulás kiadása során az ellenőrzéshez          
szükséges nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot nem kaphatnak az ügyintézők sem. 
  
Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatosan döntését         
meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. szeptember 12. 
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