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Várakozási övezet területére egyedi kedvezmény / kedvezményes egyedi kedvezmény regisztrációja iránti kérelem
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót!
A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni.
A kérelmet járművenként kell kitölteni.

Engedélyszám: ........………….…

1. A REGISZTRÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM:
Kérem, hogy az alábbi sorszámú, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kiadott egyedi kedvezményt / kedvezményes egyedi kedvezményt regisztrálni szíveskedjenek:
Sorszám (ügyszám): …………………………..…………………
………………………………………………………….
kérelmező aláírása
2. A III. KERÜLETI ÜZEMBENTARTÓ (ENNEK HIÁNYÁBAN TULAJDONOS) GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
Hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztálya az Óbudai Parkolási Kft. számára hozzáférhetővé tegye, hogy
rendelkezem-e gépjárműadó tartozással, egyúttal hozzájárulok, hogy az Óbudai Parkolási Kft. ezt az adatot a kedvezmények, hozzájárulások elbírálása során felhasználhassa.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja szerint: Az adótitkot alapos okkal használják fel, ha az érintett hozzájárul.
Tájékoztatjuk, hogy más adóhatóságnál nyilvántartott gépjárművekre igényelt kedvezmények, hozzájárulások megadásának feltétele az illetékes adóhatóság
igazolásának becsatolása.
………………………………………………………….
üzembentartó (tulajdonos) aláírása
3. KIJELENTEM, HOGY A KITÖLTÖTT ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK.
………………………………………………………….

Budapest, ………. év ………………………… hónap ……......... nap

kérelmező aláírása
4. A KÉRELMEZŐ ADATAIT A BEMUTATOTT OKMÁNYOK ALAPJÁN ELLENŐRIZTEM.
………………………………………………………….

Budapest, ………. év ………………………… hónap ……......... nap

ügyintéző aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az 1. pontot kötelező kitölteni.
A 2. ponttal kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket, hogy a vonatkozó rendeletek alapján valamennyi hozzájárulás és kedvezmény megadásának feltétele az, hogy a gépjármű
üzembentartójának (ennek hiányában tulajdonosának) ne legyen az illetékes adóhatóságnál gépjárműadó-tartozása!
A 3. pontot a kérelmező tölti ki.
A 4. pontot a kérelem benyújtásakor az Óbudai Parkolási Kft. ügyintézője tölti ki.
Az ügyintézéshez kérjük, hozza magával a regisztrálni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és az eredeti egyedi kedvezményről / kedvezményes egyedi
kedvezményről szóló döntést ügyintézőnknek történő bemutatásra.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖVEZETEK HATÁRAIRÓL:
3. díjtételű várakozási övezet
A Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe munkanapokon
7.00 órától 20.00 óráig, szombati és vasárnapi napokon, valamint ünnepnapokon 7.00 órától 14.00 óráig, továbbá a Szépvölgyi út-Montevideo utca-Seregély köz-Seregély utca-Kecske
utca-Nagyszombat utca-Végvár utca-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca- Slachta Margit rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Doberdó út, a Szépvölgyi út
Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza

4. díjtételű várakozási övezet
A Nagyszombat utca-Bécsi út -Vörösvári
út-Hévízi út-Bogdáni út-gróf Esterházy
János rakpart-Slachta Margit rakpart által határolt terület (kivéve a Flórián tér
18075/13 helyrajzi számú területe), beleértve - a Nagyszombat utca kivételével - a
határoló utakat és tereket, a Podolin utca
és a Gelléri Andor Endre utca

5. díjtételű várakozási övezet
Bogdáni út-Hévízi út-Vörösvári út-Bécsi útFehéregyházi út-Kunigunda útja-Rádl árok-Huszti út-Kazal utca-Szentendrei út; Szentendrei
út-Reményi Ede utca-Jégtörő utca-Ángel Sanz
Briz út-Reichl Kálmán utca által határolt terület,
beleértve - a Bogdáni út és a Hévízi út kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint a
Gázgyár utcát.

