Budapest x'őváľos III. Keľület, obuda_Bélĺĺsmegyeľonkoľmányzat Képviselő_testĺiletének
34l20Żt. (x. 1.) önkoľmányzati ľenđelete
a keľĺiletktizteľĺiletein a jáľmíĺveltiiľténő váľakozĺĺsľendjéľől

Budapest Főváľos III. Keľiilet, Óbuda_goLásmegyeľ onkormányzat Képviselő_testiilete a közúti
közlekedésról szóló 1988. évi I. töľvény 48. $ (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a

Magyaľország helyi önkormányzatairól szőlő 2011 . évi CLXXXIX. tcirvény 23.
meghatfuozott feladatköľében a kĺjvetkezőket ľendeli el:
1.

$ (5) bekezdés 3 . pontjában

Áltatános ľendelkezések

A rendelet hatálya kiteľjed- ataxiállomások kivételével_ Budapest Főváros III. Keľület, ÓbudaBékásmegyer onkormźnyzat (a továbbiakban: Önkormźnyzat) kőzigazgatási tertiletén találhatő, a
Budapest főváľos közigazgattlsi teľületén a jáľművel várakozás ľendjének egységes kialakíüásĺ{ľól,és a
várakozási díjakľól és azuzęmképtelen járművek táľolásának szabáúyozttsźtről szőlő 3012010. (VI. 4.) Főv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv' Kgy. rendelet)
a) 2. mellékletébenmeghatfuozott 3. és 4. díjtételűvárakozási övezetek teľĺiletéľe,
b) 2. mellékletében meghatározott 5. díjtételűvárakozási ĺivezetnek a Bogdáni út - HévíZiútVörĺjsvári út - Bécsi út - Fehéregyhźzi ilt - Kunigundaiftja - Rádl árok - Huszti ilt - Kaza| utca Szentendľei út, valamint a Szentendrei út - Reményi Ede utca - Jégtörő utca - Ángel SanzBrízilt Reichl Kálmán utca által határolt teriiletéľe, valamint a Gázgyźr utcára.
c) 3. mellékletének2-4. pontjában meghatttrozott védett ĺivezetek teľületéľe'
(2) Ahol e ľendelet 5. vźltakozási ĺjvezetet emlit, azon az (I) bekezdés b) pontjában nevesített teľületet
kell éľteni.
(3) A ľendelethatálya kiteľjed valamennyi rendszámmal ľendelkező gépjźrműreés azoktulajdonosáľa,
üzemben tartőjána, valamint hasznźúőjźra(a továbbiakban együtt: üzęmbęn taľtó).
(4) A rendelet alkalmazásában:
l. gépjáľmĺĺ- a váľosrendészeti behajtási-váľakozási hozztĄźm|ás kivételévęl_
a) személygépkocsi vagy
b) három- vagy négykeľekiĺmotorkeľékpár vagy
c) három- vagy négykeľekűsegédmotoľos keľékpáľ'vagy
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi.
2, lakóhely: lakcímet igazolő hatósági igazolványban (lakcímkátĘán) szereplő állandó, bejelentett
lakóhely.
3. tartózkodósi hely: lakcímet igazolő hatósági igazolválnyban (lakcímkáĘén)szereplő bejelentett
taľtózkodási hely.
4. obuda kĺźrĘa:olyan soľszámozott (RFID) plasztikkáľtya, amely kérelemre, a Parkolási Kft. által kerül
kiállításľa _ a kedvezményľevonatkozó előíľások teljesülése esetén _, és amelynek használatával
a) a III. kerület közigazgatási teľületénlakóhellyel ľendelkező természetes személy szźtméraaz
öv ezeten kívüli kedve zmény, v agy
b) a gazdźůkodőszervezet szźtmćraaz 50%o-os kedvezményes várakozási díj
1. $ (1)

vehető igénybe.
5.

Parkolási Kft.: az obudai Paľkolási Kft. az onkormányzat 100%o-os tulajdonában Iévő gazdasági
Kgy' ľendelet szęrint az onkoľmányzatot érintő, a közterületen

társaság, amely e ľendelet, valamint a Főv.

gépjárművel történő várakozáshoz kapcsolódó feladatokra az Önkoľmányzattalkozszolgźůtatás ellźtására
vonatkozó szer zodést kötött'
6' Béľĺő:az ateľmészetesszemély, aki béľletivagy szívességi lakáshaszntiati szeľződést kötÓtt egy _ a
III. keľület díjfizetős várakozási <ivezeteinek teľületén találhatő _ lakásra, amely lakás a béľlőnek
taľtózkodási helye a mindenkoľi hivatalos nyilvźntartźlsokszerint (lakcímkáľtyán feltüntętve), és amely
lakás természetes személy tulajdonosának lakóhelye a III. keľiiletkőzigazgatási teľĹileténvan, vaw a nem
természetes személy tulajđonoscégegyzékbebejegyzett székhelye, telephelye' fióktelepe a III. keľület
kozigazgatttsi tęrületén taláihatő,vagy haszonélvezetijoggal teľhelt lakás esetén azingatlan-nyilvántaľtásba
bejegyzett haszonélvezőnek lakóhelye vagy székhelye a III. keľület közigazgatási tęľületén talźihatő.
Amennyiben a lakásnak több természetes személy tulajdonosa van' elegendő, ha az egyik tulajdonostárs
vagy haszonélvező lakcimkáĘa szerinti lakóhelye a III. keľületközigazgatási területén van. E rendeletben
bérlő alatt a szívességilakźshasznźtlót,tulajdonos alatt azingatlan-nyilvźlŃartásba bejegyzetthaszonélvezőt
is érteni kell.

Alkalmazott.' az a természetes személy, aki olyan munkáltatóval ŕLll a mindenkoľi munka
a közszolgálatitisztviselőkľől szóló törvény, a k<jzalkalmazottak jogállásáról szóló tĺ]rvény,
az igazságugyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáľól szóló töruény, vaw a bírák jogállásáľól és
javadalmazásáról szóló töľvény hatálya alá tartoző munkaviszonyban, amely munkáltató cégjegyzékbe
bejegyzett székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe a III. keriilet 3.vagy a4' vagy az 5. dĹjtéte|u
várakozási övezetének teriiletén taláůhatő, amennyiben az alkalmazott munkavégzésénekhelye a 3 ' vagy
a 4' vagy az 5 ' díjtételrĺvárakozási ĺjvezet területén van.
8. Adatlap: az a dokumentum, amelyet a Paľkolási Kft. állít ki a kéľelmező által megadott okmányokkal,
iratokkal igazolt adatok a|apján, amely igazolja a kérelem alapján kiadott kedvezmény vagy hozzájárulás
7.

törvénykönyve,

adatait (különösen:

2.

s

(1)

Az

rendszám, kéľelmező, éľvényességiidő, kiadás dátuma, teľiilęti hatály).

egyes várakozási övezetekľe vonatkoző díjtételeket,valamint

a

várakozźlsi díjak

megfizetésének módját a Főv. Kgy. ľendelettaftalmazza.
(2) Avárakozásiövezetvagy a védett övezet területére vonatkozó, kęrületi önkormányzat hatásköľébe
tartoző hozzźĄétulásoknak e ľendeletben nem szabźůyozott kéľdéseiľea Főv. Kgy' ľende|kezései az

iľányadók'

2. Y ár akozási hozzáj álľu láso

3. s

a)
b)
c)

k

(l) A lakossági vfuakoz,źsihozzájźlrulěls kiadásának egytittes feltételei:
a költségtéľítésmegfizetése,
a 4. $-ban meghatáľozott kedvezménnyel cscjkkentett mértéktĺdíj megfizetése,
a kérelmező büntetójogi és polgáľi jogi felelőssége tudatában tett nyiĺatkozata aFov .

Kgy. rendelet

szeľinti helyi adó taľtozásmentességľől'
a kérelem beadásának időpontjában és azt követően, a hozzźĄźrulásmegadásáig * valamennyi
parkolás-üzemeltető nyilvántaľtása szeľint- a kéľelmezett gépjáľmiĺrenincs 30 napnál ľégebbi jogosulatlan
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott vźrakozási dij és pótdíj tartozźs.
(2) Lakásonként összesen két lakoss ági v trakoztsi hozzé|źtľulásadható.
(3) A lakossági várakozási hozztýźtrulás teľületi éľvényessége
a lakóhely szeľinti várakozási övezet

d)

teľülete.
4. $

(l) A lakossági várakozási hozz{jźrultts díjkedvezménye lakásonként

a) az elso gépjrármű utźn l00Yo,
b) a második gépjáľmiĺután
ba) I00%o, ha a gépjárműnek a kérelmező az uzembentartója és az a) pontban megjelölt első gépjáľmiĺ

nem a munkáltató źital uzemben tartott vagy lízingelt vagy taľtósan béręltkizárólagos hasznźiatba adott
gépjármu,
bb) 50%, ha a munkáltatő áita| üzemben taľtott vagy |izingolt vagy tartósan bérelt gépjáľmrĺveta
kéľelmező a munkáltatőtól kizźrőlagos használatba kapta.
(2) Lakásonként összesen két gépjfumu után vehető igénybe a lakossági vtrakoztlsi hozzájáru|ás

díjkedvezménye.
(3) Ev közben kiadott hozzájárulźls esetén időarányos várakozási díjat kell ťlzetnĹ Az éwényességiidő
lejáľta előttvisszaadotthozzájźtľulások esętén az idóarányos várakozttsi díjat ahozzájárulást kiadó köteles
visszafizetni. Az időarányos vátakozźlsi díj kiszámítása 365 napos bázison toľténik. Az egyszeri
költségtérítésdíja ebben az esetben sem keľül visszafizetésre.

5. s (l) A gazdálkodői várakozási hozzájćlrulás díjkedvezménye 5O%. A díjkedvezmény Óbuda
Kźrýźxalvagy mobiltelefonos fizetéssel vehető igénybe.
(Ż)
gazdálkodői várakozási hozzájélru|éls területi éľvényességea székhely, telephely vagy fióktelep

^ vźlrakozźsiövęzet tertilete'
szerinti
(3)Agazdźtlkodóivátrakozásihozzź!źlrulźtskiadásánakfeltételei:
a) a költségtéľítésmegfizďése,

b) a kéľelmezĺÍbtintetőjogi és polgĺłľijogi felelőssége tudatában tett nyiIatkozata a Főv.
szerinti helyi adó taĺtozásmentességľől.

Kgy. rendelet

2

3. Kedvezmények
6. s A keľületi várakozási övezetekben
a) övezeten kívüli kedvezmény,
b ) gyeľme ks zállítási kedv ezmény,

igénybe vehető kedvezmények:

c) alkalmazotti kedvezmény, kedvezményes alkaImazotíi kedvezmény'
d) lakossági váľakozási kedvezmény,
e) háziorvosi kedvezmény,

f) bérlői kedvezmény,
g) egyedi kedvezmény.

A l5.

7. s

$-ban meghatározottak szeľint kedvezményes egyedi kedvezmény is biztosítható.

8. s (1) Az ovezeten kívĺilikedvezményre
a) bármely várakozási övezęt területén lakóhellyel rendelkező,
b) avárakozási övezeteken kívül, dę a III. kerület közigazgatási területén lakóheĺlyel rendelkező
természetes személy j ogosult.

(2) Az övezeten kíviili kedvezmény lakásonként összesen két darab gépjáľmiĺľeigényelhető, ha a
gépjráľmłĺneka lakos azuzembentartőjavag7ĺ azt a lakos a munkáltatőtőlkizárőlagos
használatba kapta, és
az amunká,|tató üzembentartásźtban' lízingelésébenvagy taĺtós bérletébenvan'
(3) Az <ĺvezeten kívüli kedvezmény kiadásának feltétele a kérelem beadásának időpontjában és azt
követően, a kedvezmény megadásáig az Ób,'đai Parkolási Kft. nyilvántartása szerint a kérelmezett
gópjáľműre nincs jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabottvárakozttsi díj és pótdíj taľtozás.
(4) Az övezetęn kívüli kedvezmény a III. kerületvźttakozási övezeteinęk teljes teľületén napi 90 peľc
yátakozástajogosít. A napi 90 perc 1 5 perces egységekben és az ĺivezetek között felosztható.
(5) Az övezeten kívüli kedvezmény kizárőlagÓbuda KélĘélvalvehető igénybe.

9. s (1) Gyermekszállítási kedvezményre, bármely várakozási ővezet teľiileténbölcsődébe jáľó,
közoktatásĹnevelési intézményben tanuló kiskoľúszemély sziilői felügyeletét gyakorló, a III. keľület
kozigazgatźtsi területén lakóhellyel ľęndelkező szülője vagy más töľvényes képviselője jogosult az általa
megjelölt egy daľab gépjármĺĺre'A gyeľmekszáLllítáLsi kedvezményt valamennyi szülő valamennyi gyermek
után igényelhęti, azonban a kéľelmekbengyermekenként legfeljebb egy-egy intézményjelĺĺlhető meg'
(2) A gyermekszállítási kedvezmény kiadásának feltétele a kéľelęm beadásának időpontjában és azt
követően, a kedvezmény megadásźig az obudai Parkolási Kft. nyilvántaľtása szerint a kérelmezett
gépjárműre nincs jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott vźrakozási díj és pótdíj tartozás.
(3) A gyermekszállítási kedvezmény a III. keľületi vérakozási ĺivezetben lévő bölcsőde, közoktatásinevelési intézmény épületének az ] ' mellék]et I ' pontjában meghatiĺľozott környezetében 8.00 és 9.30 óľa,
valamint 12'30 és 18.00 óra közötti időtaľtamon belül, legfeljebb 60_60 perc időtanamban jogosít
vtrakozásta, a tanítási vagy nevelési év kęzdetétől, de legkoľábban a kiadás időpontjától a tanitási vagy
nevelési év végéig.
(4) A 60 perces időtaľtamok nem szakíthatók meg és nem oszthatók fel intézményekközött.
(5) A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédője mögött _ kívülľól teljes
egészébenjól látható módon - elhelyezetttźlrcsán jelezni kell. A táľcs a jelzéséta gépjármrĺeltávozása nélkül
megváltoztatni tilos.
(6) A kedvezmény valamennyi megjelölt intézmény után kiilön-kiilönjár.
(7) Az (1) bekezdésben meghatttrozott gyermekszźtllítási kędvezményre, az (1)-(5) bękezdésben
meghatáľozott feltételek szeľint jogosu|t az anem III. keľületi lakos is' akinek gyeľmeke avěrakozási övezet
teľületén közoktatási-nevelési intézménybe jáľ, amennyiben a lakóhely szerinti onkormányzat és a III.
kerületi önkormányzat a ÍII. keľületi önkormányzat źútalmiĺködtetętt közoktatási-nęvelési intézmények
működtetéséhezvalőhozzájámlźlsról megállapodást kötött. A megállapodás meglététa jegyzó igazolja.
10. s(l) Az alkalmazotti kedvezményr.e az alkalmazott jogosult. A kéľelemhęz mellékelni kell a
munkaviszony' valamint a munkáltató székhelyének,telephelyének, fióktelepének és képviselójének
igazolására szolgáló alábbi dokumentumokat:
a) a kérelem benyújtásakor 30 napnći nem ľégebbi cégkivonat, alapitő okirat vagy igazo|és a
vonatkozó jogszabály źLltalręlőírtnyllvántartźtsbavételről, valamint a székhelyről, telephelyľől, fióktelepről
b) a munkáItató képviselőjének a kéľelembenyújtásakor hatályos aláitási cimpéldánya vagy aláitásmintź,i'a,

c)

a kéľelęmbenyújtrásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás.
J

(2) Az alka|mazotti kedvezmény kiadásának feltétele a kérelem beadásának időpontjában és azt
kĺivetően, a kedvezmény megadásáig az Óbudai Parkolási Kft. nyilvántartása szerint a kérelmezett
gépjaľműľenincs jogosulatlan paľkolási esemény miatt kiszabottvárakozási díj és pótdíj tartozás.
(3) Kedvezményes alkalmazotti kedvezményre jogosult az az alka|mazott, akinek munkáltatója állami
vagy önkormźnyzati vagy egyházi vagy alapítválnyi fenntaľtású, működtetésiĺ köZoktatási-nevelési,
szociális, egészségügyi, kultuľális, igazgattsi, igazsětgszo|gźitatási intézmény.A kérelemhez mellékelni
kell a munkaviszony, valarn*int a munkáltłó székhelyének,telephelyének, fióktelepének és képviselőjének
igazo|ására szolgáló alábbi dokumentumokat:
a) a kérelem benyújtásakoľ 30 napnál nem régebbi cégkivonat, alapitő okiľat vagy igazolt's a
vonatkozó jogszabály źńtal eloírt nyilvántartásba vételről, valamint a székhelyľől' telephelyľől' fióktelepről
b) a munkáltató képviselőjének a kérelem benyújtasakoľ hatályos a|áirźsi címpéldánya vagy aláírźsmintája
c) a kéľelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás.
(4) A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény kiadásának feltétele a kéľelem beadásának időpontjában
és azt követoen, a kedvezmény megadásáig az Óbudai Parkolási Kft. nyilvántartása szerint a kérelmezett
gépjárműre nincs jogosulatlan paľkolási esemény míatt kiszabottvźrakozźlsi dij és pótdíj taľtozás.
(5) A ľendelet alkalmazása szempondából
a) a Klebelsbeľg Központ állami fenntaľtású, működtetésiĺ közoktatási-nevelési
b) a III. keriileti onkoľmányzattal feladat_ellátási szerződést kötött háziorvos, hźai gyermekorvos,
alapellátást végzó fogoľvos önkormányzati fenntaľtású, működtetésű egészségügyi
intézménynek minősül.
(6) Az alkalmazotti kedvezmény díja a kedvezménnyel érintett vérakozási övezet óradíjának
a) kettőszázötvenszerese' amennyiben az alkalmazott lakóhelye a III. keľület kozigazgatétsi területén
van,

b)

négyszázszoľosa' amennyiben az alkalmazott lakóhelye nem a III. keľület közigazgatźtsi területén

található.

(7) A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díja az adott várakozási övezet őradíjänak
százhuszonötszöröse'
amennyiben az a|kalmazott lakóhelye nem a III. kerület közigazgatási területén
talźihatő.
(8) A kedvezményes alkalmazotti kedvezméný a III. kertileti lakóhellyel rendelkező alkalmazott,
továbbá az ]. melléklet 2. pontjdban meghatétrozott intézmények alkalmazottja - lakóhelye címétől
ftiggetlenül _ a kedvezmény díjának megfizetése nélkül veheti igénybe.
(9) Az alkalmazotti és a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény dija év közbeni kiváltás, visszaadás
vagy visszavonás esetén nem csökkenthető' nem idő-aľányosítható.
(10) Az alkalmazotti kedvezmény' továbbá a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény
alkalmazottanként egy gépjérmu utánjogosít kedvezményľe, amennyiben a gépjármunek az a|kalmazott
va1y a vęle közd's lakóhelyen é|ő házastźtsa az uzembentaľtója vagy az alkalmazott a munkáltatő áLltal
üzemben tartott vagy lízingelt vagy taľtósan bérlet gépjźtrművet a munkáltatőtőlkizźtrőlagos használatba
kapta.
( 1 1) Az alkalmazotti kedvezmény
- a3 . díjtételűvérakozási övezet kivételével_ a munkáltató székhelye
vagy telephelye vagy fióktelepe szeľinti övezęt teľülętén jogosít iđőkorltúozźtsnélküli vtrakoztsra. A
3. díjtételti várakoztsi ovezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel ľendelkező
munkáltató esetén az a|kalmazotti kedvezmény kizárőlag a 4. dijtételu vttrakoztlsi övezet területén jogosít
időkor|étozás nélküli v ělr akozásr a.

(I2)Kedvezményes alkalmazotti kedvezmény a

(Ż) bekezdésben meghatáľozott intézmény

épületének l' melléklet I. pontjábanmeghatátozott k<irnyezetében jogosít időtartam korlátozás nélküli
vźĺrakozásra.
(13) Amennyiben a (2) bekezdésben meghattttozott intézményfóbejźrata a 3. és az 4. díjtételll
váľakozási övezet közvetlen határźn van és a kedvezmény az 4. dijtéte|u vźttakozźsiövęzet területén
tal.źůhatőutcákban vehető igénybe, űgy a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díjźltaz 4. díjtételu
vfuakozźsi civezetben meghattrozott óľadíj alapulvételével kell megállapítani.

QĄ Az alkalmazotti kedvezményľe vonatkozó ľendelkezéseket a3' vagy a 4. vagy az S.đijtételú
vérakozźsi ivezetterĹiletén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel ľendelkező egyéni vállalkozőra
is alkalmaznikę|l azzal az eltéréssel, hogy a kedvezmény kizfiro|ag akkoľ biztosithatő, ha a gépjárműnek
az egyéni vźillalkoző az uzemben tartőja' A kéľelemhez csatolni ke|l az egyéni vállalkozői igazolvány
másolatát vagy igazolást a vonatkozó jogszabály źital előirtnyilvántaľtĺásba vételľől' valamint a székhelyľől,
telephelyről' fi óktelepľől.
(15)Az alkalmazotti kedvezményľe vonatkozó rendelkezéseket a3. vagy a 4. vagy az 5. dijtételú
váľakozási övezet teľületén lévő piacon vagy vásércsaľnokban árusítasi tevékenységet folytató őstermelőre
is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a kedvęzmény kizźrőlag akkor biĺositható, ha a gépjáľmiĺnek
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az őStermelő az uzemben taľtója. A kérelemhez csatolni kell a mezógazdasági őstermelői igazolvány
másolatát és a piac vagy vásźrcsaľnok üzemeltetője által kiadott igazo|ást az övezeten belül folytatott
árusítasi tevékenységről.

(16) Az a|ka|mazotti kedvezményľe vonatkozó ľęndelkezéseket a3. vagy a 4. vagy az 5. dijtételú
váľakozási övezet teľiiletén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni ügyvédekľe,
valamint ügyvédi irodákľa is alkalmazni kell'
11. $ (1) A lakossági váľakozási kedvezményľe - kéľelem alapjátn, az ew lakásra kiadható lakossági
vźtrakozási hozzájttrulźtst vagy bérlői kedvezméný meghaladó számÚ gépjáľmű után _ a III. kerület
közigazgatźlsi területén lakóhellyel rendelkező teľmészetesszemély jogosult, az á|tala megjelölt
gépjĺármiĺľe,ha annak a lakos az ijzemben tartőja vagy ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos
használatba kapta és az a munkáltatő uzemben tartásźhan,lízingelésébenvary taľtós béľletébenvan.
(2) A lakossági várakozásikedvęzmény díja az ađottvźrakozétsi
ovezet óľadíjának háľomszázszorosa
gépjárművenként.
(3) A lakossági várakozásikedvezmény díja év közbeni kiváltás, visszaadás vagy visszavonás esetén
nem csĺikkenthető, nem idő_aľányosítható.
(4) A lakosságivátrakozźłsi kedvezmény azadottvárakozási övezet terĺileténjogosít időtaľtam korlátozás
nélküli vttrakozásra.
(5) Lakossági kedvezmény legfeljebb kettő gépjárműre igényelhető, amelybe beleszámítandó a bérlői
kedvezmény is a (6) bekezdés szerint.
(6) Lakásonként adható kettő lakoss ági várakozási hozzájárulás męllett
a) legfeljebb kettő lakossźąivźrakozásikedvezmény vagy
b) legfeljebb egy łakossági váľakozási kedvezmény és _ amennyiben a lakás vonatkozásában bérlői
kedvezméný is igényeltek _ legfeljebb egy bérlői kedvezmény
adható.

A háziorvosi kedvęzményre jogosult az általa megjelölt egy darab gépjármíire az aháziorvos,
háni gyermekoľvos' alapellátást végzó fogorvos, aki tevékenységétaz Önkoľmányzattal kötött feladatellátási szerződés alapjánvégzi. A feladat_elláttlsi szerzodés meglététa jegyzó igazo|ja.
(2) Aháziorvosi kedvęzmény a III. keľiileti vźtrakozźlsiövezetben lévő ľendelő épületének I. melléklet
12. s (1)

I. pontjában meghatározott köľnyezetében

jogosít időtaľtam korlátozás nélküli várakozásra.

13. s (1) Kiilön kérelemre, béľlői kedvezmény a bérlőnek legfeljebb egy gépjárműre adható'
(2) A postai úton benyújtott kéľelemhez csatolni kell a lakás bérbeadásttra, hasznéilatáĺa vonatkozó
béľleti vagy szívességi lakáshasznźiafta vonatkozó szęrzodés másolatiĺt, személyes ügyintézés esetén be
kell mutatni annak eredeti példányźtt,valamint a postai úton benyújtott kéľelem vagy személyes ügyintézés
esetén csatolni kell a tulajdonos vagy a haszonélvező nyilatkozatźtt anavonatkozőan, hogy jogosult a lakást
bérbe' vagy szívességihasznźiatra áńadni, továbbá hogy a lakás béľbeadása után fennálló helyi
adókötelezettsé gét te lj es íti.
(3) A kérelem elbírálását végzőjogosult atényá|lástisztázźsélhoz szĺikségesbizonyítási eszközként a
(2) bekezdésben meghatátozott, a kérelem elbírálásának alapjául szolgtúő dokumentumokban szereplő
harmadik személy adatainak megismerésére azzal, hogy további adatkezelésre (ktilönösęn az adatok
bármilyen formában tciľténő rögzítésére) nem jogosult.
(a) A bérlői kedvezmény kiadásának feltétele a kéľelem beadásának időpontjában és azt követően, a
kedvezmény megadásáig az obudai Parkolási Kft. nyilvántartása szeľint a kérelmezett gépjáľműre nincs
jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszab ott várakozźlsi díj és pőtdíj tartozés.
(5) A béľlői kedvezmény díjkedvezménye az adott várakozź"si övezet őrađíjźtnakhtromszázszoľosa.
(6) A bérlői kedvezmény területi éľvényességeatartőzkodási hely szerinti vátľakozÁsi övezet területe'
(7) A bérlői kedvezmény díja év közbeni kiváltrás, visszaadás vagy visszavonás esetén nem

csökkenthető,

nem idő_aľányos íthatő.

14. $ (1) Eg5ĺedi kedvezmény iránti kéľelembenyrijtasára

-

a (2) bekezdés d} pontja kivételével _ az a

természetes személy jogosult, aki a Főv. Kgy. rendeletben vagy a 6. $ a)-Đ pontjában megllatározott
hozzájźtrulźlsokvagy kedvezmények egyikének igénybevételéľesem j ogosult.
(2) Egyedi kedvezmény teľmészętes személy részérekivételesen, méltányolható okból adható, ha
a) a kérelmezó vagy hozzáúartozója orvos által igazo|t egészségi állapota miatt otthonában ľendszeres
gondozásra szorul;

b) a kérelme ző vagy hozzáúartozója rendszeręs és oľvos źůtaligazolt jfuőbeteg-szakellátást

vęsz igénybe;
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c) a kérelmező részéreokirattal igazolt jogi akadályba (különösen: folyamatban levő hagyatéki eljaľás,
házassáryfelbontása iránti peľ és házassági vagyonjogi per) ütközik a rendeletben szeľeplő máshozzájźrulás
vagy kedv ezmény megállapítása; vagy

d) lakossági kedvezményre egyébkéntjogosult kérelmező részéręa kĺilönbĺjző paľkolási övezetek

ta|źůkozása, a paľkolási övezetek elhelyezkedésę miatt adódó probléma esetén, amennyiben az a lakossági

kedvezmény megállapítttsával nem oldható meg'

(3) A (2) bekezdés a)-b) pontja esetén amennyiben a gondozásra Vagy a kezelésro szoruló személy 80.
életévétbetöltötte, oľvosi igazolás benyújtása nem szükséges.
(4)
(2) bekezdés c) pontja esetén vźůtozatlanjogi akadályrahivatkoztlssal az egyedi kedvezmény _ az
^
első kérelem
benyujtasát követően - legfeljebb további két alkalommal állapítható meg.
(5) Az egyedi kedvezmény
a) a(2) bekezdés a)-b) pontja esetén csak a (6)bekezdés szerint azövezet egy meghatáľozottrészére,
b) a(2) bekezdés c)_d) pontja esętén a teljes övezetľe vaw az övezet egy meghatfuozottrészére
is megállapÍtható.
(6) A (2) bekezdés a) pontja esetében csak a kéľelmező lakóhelyét köľnyező utcákľa, utcaszakaszokľa,
a (2) bekezdés b) pontja esetébęn csak a kezelést végzo egészségügyi intézménýkörnyező utcákľa'
utcaszakaszokra lehet az egyedi kedvezméný megállapítani.
(7)
(2) bekezdés d) pontja esetén az egyedi kedvezményen túl a kéľelmezőt nem illęti meg a łakóhelye
szęrint^igényelhető lakossági várakozásihozzájárulźls és övezeten kívüli kedvezmény'
(8) Egyedi kedvezményként a vźtrakozási övezetekbęn található összes ťlzetó vfuakozóhely 3o/o-ának
megfelelő váľakozási engedély adható ki.

Az' aki, amely szervezet az Önkoľmányzattal erľę vonatkozóan együttmiĺködési megállapodást
kedvezményes egyedi kedvezményľe jogosult. A kedvezményes egyedi kedvezmény a teljes
övezetben vagy annak egy meghatározott részénjogosít időtaľtam-koľlátozás nélküli vtlrakozásra.
15. $

kötött,

4.Yéđetttivezetek
16. s A védett ĺĺvezetekterületi felsoľolását és a védett ovezetek díjtételszerinti besoľolását a Főv. Kgy.
rendelet 3 -4. mellékl ete tartalmazza.

17.

sA

lakossági behajtĺásĹvárakozási hozzéýélrulźtsváľakozási díjából biztosított kedvezmények

méľtéke:
a) lakásonként az elsó gépjárműľe kiadott hozzźĘźtrulźls
esetén a kedvezmény ménéke l00o/o,
b) lakásonként a második gépjáľműľekiadott hozzźtjániźls ęsetén a kedvezmény mértéke
ba) 30oÁ, ha a kérelmezett gépjérműaz EURo 3 köľnyezetvédelmi kategóriának megfelel,
bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) 70Yo, ha a kérelmezett gépjtrmrĺ hibľid üzemtĺ vagy az EURO 5 környezetvédelĺni kategóriának

megfelel,
bd) 100%' ha a kérelmezett gépjármiĺ teljesen gtnúzemu vagy elektľomos üzemíĺ.

18. s A lakossági behajtásĹvárakoztlsi hozzźýźlrulás, valamint a gazdálkodói behajtási-várakozási
hozzäjárulás kiadási feltételekéntaFov. Kgy. rendeletben meghatározott helyi adó tartozásmęntességről a
kéľelmęző büntetőjogi és polgáľijogi felelőssége tudatában nyi|atkozatottesz.
5. Váľosľendészeti behajtásĹváľakozásĺ

hozzájárulás

19. $ obuda_Békásmegyeľ K<jzteľület-feliigyelet részére,a Főv' Kgy. ľendelet 39. $ (l) bekezdésében
meghatźtľozottkategóriájű szo|gálati gépjárművekľe l0 daľab váľosrendészeti behajtźtsi-váľakozási
hozzźĘźłrulźts
adható ki, amelyek a szolgéůatteljesítésénekideje alatt a Főv. Kgy. ľendelet 40. $-ában

me ghatźtľozott

b

ehaj tásr a

és v

äľakozásľa j

o

6.

go

s

ítanak.

Hatáskłiľi szabályok

20. s (1) A jegyző - átruházott hatásköľben _ dönt
a) avátakozási övezet teľiiletéľevonatkozó
aa) l ako s s ág i v ár akozási hozzáj árulásr ől,

ab)gazdéůkodóivárakoztsihozztĄźlrulásľól,
ac) egészségügyi várako zźsi hozzájźrulásľól,
ad) a 6. $-ban megh atźr ozott további kedvezményekről, valamint
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b) a védett övezet teľĺiletéľevonatkozó
ba) lakossági behaj tás i hozzÁj źr ulásr ől,
bb) l ako s s ág i behaj tás i -v áľ ako zási ho zzáj árulásľ ől,
bc) gazdálkodói behajtási_váľakozás i hozzájźru|ásről,
bd) egészségügyi behajt ási-v árakozási hozzájérulásľól, továbbá
c) a váľosrendészeti behajtrási_váľakozási hozzźýźrulásrőL,

d) az a)-c) pontban nevesített kedvezmény vagy hozzźĘáľulás2-3. mellékleŕszeľinti taľtalomnak
megfelelő kérelem-foľmanyomtatvány kötelező alkalmazésélnak jóváharyásáľÓl.
(2) A váľosfejlesztési területen éľintett állandó bizottság dönt a kedvezményes egyedi kedvezményre
jogosító együttműködési megállapodás jóváhagyásáról'
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatáľozott hozzź|árulások és kedvezmények iránti kérelem
elbirálásához, a jogosultság ellenorzéséhez, ahozzájéru\ás és kedvezmény kiadásźthoz és nyilvántartásához
kapcsolódó feladatokat a Parkolási Kft. látja el a (5) bekezdésben foglalt kivétellel.
(Ę Az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatáľozott hozzájtrulások iľánti kéľelemelbírálásźthoz, a
jogosultság ellenőrzéséhez, ahozzźýárulás kiadásához és nyi|vántartétsához kapcsolódó feladatokat ÓbudaBékásmegyeľ Kĺjzteľiilet-felügyelet (a továbbiakban: Közteľület-felügyelet) látja el.
(5) Az egyedi kedvezmény és a kedvezményes egyedi kedvezmény iľánti kérelem ęlbíľálástlhoz, a
jogosultság ellenőrzéséhez, a hozzájáľulás kiadáséthoz és nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat a
Polgármesteľi Hivatal |źtja el.
7.

Eljáľási szabályok

21. $ A 20. $ (1) bękezdésébenmeghatáľozott hozzźýárulások és kedvezmények kéľelemalapján
kerülnek kiadásra' A 20. $ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottdijfizetős várakozási övezetteľületéľe
vonatkozó hozztýźtulźlsokés kedvezmények iľánti kérelmet az ęlektronikusan benyújtott kéľelem
kivételével _ a2.mellékletszerinti taľtalmú foľmanyomtatványon' a 20. $ (1) bekezdés b) pontjában
meghatźrozott védett ovezet területére vonatkoző behajtási- és behajtási-várakozásihozzt$áĺulások iránti
kéľelmet a 3. melléklel szerinti taľtalmú foľmanyomtatványon kell benyújtani.

-

A személyesen vagy postán
benyújtott kéľelemhez csatolni kell - vagy amennyiben a ľendelet lehetővé teszi, be kell mutatni _ a
hozzźýźrulásravagy a kedvezményľe való jogosultságot igazoló a rendeletben vaw a
22. s (1) A papír alapú kérelmet postán vagy személyesen lehet benyújtani.

formanyomtaŃánybanmeghatátrozott-dokumentumokat.
(Ż) Ha a postán vagy személyesen benyújtott kérelem hiányos, a kéręlmezőt a hiányok megjelölése és

15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fe| kell szólítani. A 25. $ (1) bekezdésében
meghatározott ügyintézésihatáridőbe nem számit bele a hiánypótlásra, vagy a tényállás tisztźnźsálhoz
szükséges adatok közléséľe irrányuló felhívástól az annakteljesítéséigteľjedő idő.
(3) Amennyibęn a kérelmęző a Főv. Kgy. rendeletben, valamint ę rendęlętbęn meghatározott fęltétęlęk
egyiittes fennállását _ a hiánypótlási felhívás ellenéľe,az abban megielölt hatáľidőn belül - nem tudja
igazolni, kéľelmeelutasításra kerül, és ezt követően további hiánypótlásra nem' csak új kéľelem

benyújtására van lehetőség' a költségtéľítésismételt megfizetése mellett.

23. $ (l) A magyaľ felségjelzésű, saját iizemben taľtású vagy bejegyzett uzemtarto hiénytlban sajti
tulajdonú gépjárműre vonatkozó lakossági vźlrakozźlsihozzájárulás, valamint övezeten kívüli kedvezmény
iľánti kérelmet a III' kertilet közigazgatási területen lakóhellyel ľendelkező kérelmező elektľonikus
ügyintézési ľendszeľ (a továbbiakban: ügyfélablak) útján terjesztheti elő az ugyfelab1ak'obudaiparko|as.hu
oldalon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyfélablakon keresztĺ'iltöľténő igénylésremaximum háľom alkalommal
van lehetőség ügyfélablakos ľegisztľációnként.
(3) Az ügyfelablakos ügyintézéssorán a hozzájźrulásľa vagy kedvezményľe való jogosultságot a
Parkolási Kft. a Belügyminisztérium źútalvezeteťt jráľműnyilvántartźs adatai és a Parkolási Kft. pótdíj
ny ilv źtntaĺtása alapj án

ę

lektľon i ku san

ell

enőľz i.

(4) Amennyiben az ügyfélablakon benyújtott kérelemben megadott adatok alapján a Főv. Kgy.
ľendeletben, valamint e rendeletben meghattrozott feltételek együttes fennállásának ęlektronikus
nyi|vántartźlsban való ellenőľzése során megállapttásra kerĹil, hogy a kéľelmező

a) jogosult a hozztýárulásra vagy kedvezményľe, annak kiadása a költségtéľitésmegfizętése után
töľténik,
b) nem jogosult a hozzájálrulásľa vagy kedvezményre az általa megadott adatok alapján, a kéľelem
elutasítasra kerül, és a haľmadik sikeľtelen igénylés utáni kérelem újbóli előteľjesĺése csak postai úton
vagy személyesen töľténhet, a költségtérítésmegÍizetése mellett.
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s (l)

24.

Személyes ügyintézés esetén az Adatlapot a Paľkolási Kft' a kéľelmező rendelkezéséľe

bocsátja. A kéľelmező _ az adatok ellenőrzését követően * az Adatlap źnéte\éta|áirásźpal igazolja, amelyre
tekintettel a kérelmező később alappal nem hivatkozhat az adatokkal kapcsolatos elütésľe,téves vagy hibás

rögzítésre'
(2) Ügyfelablakon keľesztül történt igénylésesetén a kérelmezőnek azonline ügyintézéskeretében van
lehetősége az adatok ellenőrzésére és javításáľa, eľľetekintettel az igénylésügyfélablakon keresztül tĺirtént
benyújtását követően a kérelmezo alappal nem hivatkozhat az adatokkal kapcsolatos elĺitésľe,téves vary
hibás ľögzítésre.

25. s (l) A személyes vagy a postai úton töľténő benyújtás esetén ahozzt|árulást, a kedvezméný,valamennyi feltétel együttes fennállása és igazolása esetén _ a kéľelmező részérea kéľelembenyújtásától
számitott 30 napon belül kell kiadni.
(2) AhozzźĄáľulás, a kedvezmény, az Adatlap a kéľelem báľmilyen formában toľténtbenyújtása esetén
a költségtérítés- és amennyiben a jogosultság feltétele' a meghatározott dij _ befizetésének igazolását
követőęn adható ki.
26. $ (1) Ahozzt|árulásnak, kedvezménynek, Adatlapnak taľtalmaznia kell:
a) ahozzźĘárulás, a kedvezmény, az Adatlap számát,
b) a gépjáľmű foľgalmi rendszámát,
c) az övezet megnevezését,vagy ahozzájźrulás, kedvezmény teľületi hatźilyát
d) az éw ényességiidőtaľtamot,
e) ajogcímet.

A

megjlatározott
hozzájźruIások a kiadás napjától atárgyévet követő évjanuár 3 1. napjáig érvényesek.
kedvezmények az Adatlapon meghatttrozott éľvényességiidőben jogosítanak vtrakozásra'
(3) Az éľvényességiidő hosszabbítására nincs lehetőség, a hozzájźtrulźlstés a kedvezméný minden
évben igényelni szükséges ajogosultságok és a kibocsátási feltételek együttes fennállásának ellenőľzése
(2)

a)
b)

20 . $ ( 1 )_(2) bekezdéséb en

érdekében.

a

Az

gazdźúkodói váľakozási hozzájtrulźs
27. (l)
övezeten kíviili kedvezmény, valamint
díjkedvezmény érvényesítésére
szolgźúó Óbuda KtlĘaéves káĘadij megfizetése nélkül igényelhető.
(2) A gyermekszállítási kedvezményhez szükségęs tárcsa ingyenes.
(3) AŻ0. $ (1)-(2) bekezdésében meghatározotthozzź$árulások és kedvezmények költségtérítése
a) hozzźt1źrulásonként,kedvezményenként 2000 Ft + AFA' azaz2540 Ft, a váľakozási övezet teľiiletére
ahozzájátr.ulás, kedvezmény igénylése, valamint az elutasított kérelem ismételt benyújtása esetén,
b) az obuda Kártya bármely okból töľténő cseĘe, pótlása esetén 2000 Ft + AFA, azaz2540Ft,
c)hozzájérulásonként 2000 Ft + ÁFA, azaz2540Ft, a védett ővezet teľületéľeigényelt papíľalapú
hozzájźnulttsok igénylése, valamint a papir a|apűhozzájáru|ás bármely okból töľténő cseréje, pótlása esetén.
(4) A költségtéľítésés a kedvezmény díjának teljesítése
a) személyes ĺigyintézésesetén, a Paľkolási Kft. ügyfelszolgtůatźnkészpénzbenvagy bankkáľtyával,
b) ĺigyfélablakos igénylésesetén bankkáľtyával vagy átutalással

s

történhet.

a

(5) Átutalással töľténő teljesítés esetén legalébb hozzájárulás vagy kedvezmény d,íjának
megfizetésekor a gépjármií foľgalmi rcnđsztlma,valamint akérelmezo teljes neve felttintętésę szükséges az
tńutalź"s közlemény ľészében.
(6) Amennyiben źńuta|ással történő teljesítéskoľa kĺjzleménynem tartalmazza az (5) bekezdésben
meghatátozott adatokat, a tetel bęazonosíthatatlansćtga miatt az összeg visszautalásra keľül arra a
bankszámlaszźlmra, amelyről az utalás éľkezett,az źLtlJtalźLst követő 15 napon beliil, amennyiben a 2.
melléklet 3. pontjának a) alpontjában nevesített bankszém|źtra töľtént a teljesítés.
28. s A várakozásiövezetben lévő közúti várakozóhe|yenvźrakozó a parkolójegyet, a" Óbuda K źlĘźtval
megváltott kedvezményes jegyet, továbbá avtlľakozásĹ vagy a védett övezetre sző|őhozzájárulást, egyéb
kedvezményľe jogosító papíľalapú engedélý' a gyeľmekszźúlitásittrcséłt, Yagy a parkolási matricźlt a
gépjźtrm(ielső szélvédőjéneküvege alatt, kíviilľól jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon
köteles kihelyezni, felragasztani.

A hozzájárulás, kedvezmény' visszavonásra kerül, ha
a helyi adő tartozásmentességi nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak'

29. $
a)

8

b) ugyanarra a forgalmi ľendszámú gépjáľmiĺľemás személy teľjeszt elő megalapozott jogalap szerinti
kéľelmet,azelozőlegkiadott hozzź|źlrulásvagy kedvezmény éľvényességiideje alatt,
c) amennyiben utólag, az el|enőrzés soľán deľtil ki, hogy a kéľelmezö jogalap nélkül igényelte a
jogosultságot vagy jogosultsága időközben megszűnt és változás-bejelentési kötelezettségének nem tett
eleget.

$ A

költségtéľítésneĺn- jár vissza a 20. $ szeľinti hozzźłjźlrulźtsvagy kedvezmény elutasítása,
visszaadása vagy visszavonása esetén.

30.

31. $ (l) A papír alapű hozzź$árulás, a kedvezmény, a paľkolási matľica, továbbá az Óbuda Káľtya
elvesztését, ellopását, megsemmisiilésétvagy megrongźúőđáséltannak kiadójához 3 munkanapon belül be
kell jelenteni pótlás iránti kérelem benýjtáséwal. Az e rendeletbenmeghatározott költségtéľítésellenében
a kiadásra inányadó szabályok szeľint pótolható apapir a|apűhozzěljĺáľulás, a kedvezméný vagy arobuda
KáĘa. A megĺongálódott parkolási matrica költségtérítésnélkül pótolható.
(2) Amennyiben a hozzźĄźlrulással, kedvezménnyel rendelkező gépjáľművet a tulajdonos év közben
elidegeníti, aztaz elidegenítéstől számított 15 napon belül jelezni kell a hozzájźlľulźlskiadója felé postai
levélbęn vagy személyesen' továbbá a papíľalapűhozzájiáľulást, a paľkolási matricźúés az obuda KźLwtLt
az elidegenítéstől számított l5 napon belül vissza kell szolgáltatni ahozzěĄárulás, kedvezmény kiadójának.
(3) A jogosult köteles l5 napon belül bejelenteni, amennyiben ahozztýárulásľa, a kedvezményľe való
jogosultsága megszűnik, továbbá kotęles a papír alapűhozzájárulást, a kedvezméný, a paľkolási matricát
és az obuda KźLl1yát a fent megjelölt hatáľidőn belül visszaszolgáltatni.
8. Ellenőľzés és szankciók

32. s (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken a Parkolási Kft. jogosult a Főv. Kgy.
ľendeletben és a jelen ľendeletben meghatérozott dýťlzetési feltételekkel töľténó váľakozást ellenőrizni, a
u. és III. kerületi onkormányzat közigazgatási teľületét határoló közteľületen tĺjľténőátparkolás
ľendezéséľőlszóló háľom oldalú együttműködési megállapodásban foglaltak figyelembe vételével.
(Ż) A díjťlzetésnélkül várakoző gépjáľműüzemben tartőjéxal szembeni szankcióról külön jogszabály

ľendelkezik.
(3) A pótdíj átutalással tĺjľténőteljesítése esetén a pótdíj kiszabásakor a gépjźtrmuvön elhelyezettpőtdij
éľtesítőbenmegadott adatok, de legalább a befizeto azonosító és a forgalmi ľendszám, kül<jn éľtesítő
levélben feltiintetett tigyiratszám feltiintetése szükséges az átutalás közlemény ľészében.
(4) Amennyiben átutalással töľténő teljesítéskoľa közlemény nem taľtalmazza a (3) bekezdésben
meghatátrozott adatokat, a tétel beazonosíthatatlansága miatt az összeg visszautalásľa kerül affa a
bankszámlaszźlmra, amelyről az utalźs érkezett, az á'uftalźst követő 15 napon belül, amennylben a 2'
melléklet 3. pontjának b) alpontjában nevesíteff bankszámlára töľtént a teljesítés.
33. $ (1)

A keľékbilincsalkalmazása küliin jogszabályban

meghatáľozottak szeľint töľténhet a (2)-(5)
bekezdés fi gyelembe vételével.
(2) A közteľület-felügye|ő éútala kerékbilincselésrę e ľendelet a|ka|mazásźban akkor keľi'ilhęt soľ, ha
a) várakoző gépjárm'(i tekintetében már kiszabott' de meg nem fizeteff, 30 napnál ľégebbipőtdijtartozźs

áll fenn' vagy
b) várakozási díjfizetésnélkiil várakozik a forgalmi rendszám nélküli jármű.
(3) A (2) bokezdésben meghatáľozottfeltetelek ellonőľzésére a Parkolási Kft. jogosult és köteles.
(a) A pótdíjtartozás meg nem fizetése nem akadálya a keľékbilincs eltávolitásának, ha annak a külön
jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak'
(5) A (Ż) bekezdés szerinti keľékbilincs ismételt alkalmazásźtra uwanazon naptári napon beliil
ugyanazon a helyszínen nem keľülhet soľ.
34. s (l) A lakossági vźrakozäsihozzäjźlľu|ásérvényességének
ellenorzése céljából a Parkolási Kft.
parkolási matricźtt biaosít a jogosult részére.
(2) A jogosult köteles a rendelkezéséľe bocsátott parkolási matricának a 28. $ szeľinti fekagasztásźtval
az ellenőtzést biztosítani'
35. $ A Főv. Kgy. ręndęlet szęľinti helyi adó taľtozásmentességľe vonatkozó nyi|atkozat évente két
alkalommal ellenőľzésľekerÍil.
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9.

36. $

A

A díjbevételekfelhasználása

megfizetett várakozási dfiból és pótdíjból szérmaző bevételek a kózszolgźtltatás elláttásźlhoz

szükséges költséggel csĺjkkentett részekizźtrőlaga közteľületek állapotának javítźsára foľdítható.

37. $

A

megfizetett vtlľakozé.sidíjból és pótdíjból származő bevételeket, azok felhasználását a

Polgármesteri Hivatal tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás önkormányzat honlapján való
közzétételéről, valamint aközzétett adatok félévenkéntiaktualizálásáľól.
10. Adatkezelés

38. s (1) A Paľkolási Kft. a vérakozźsi és pótdíjkövetelések érvényesítésével
kapcsolatban a köztlti
közlekedésľől szóló 1988. évi I' törvényben meghatározott adatokat,azottmeghattrozott célból és ideig
kezeli.
(2) A Paľkolási Kft. a 20. $ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott várakozási hozzájáru|źlsok és
kedvezmények kiadásával kapcsolatban a követkęzó adatokatkezeli azinfotmációs önľenđelkezésijogľól
és az információszabadsźryró| szóló töľvény ľendęlkezéseinekfigyelembe vételével:
a) valamennyi kérelem tekintetében: kérelmező neve, kérelmező lakóhelye, kérelmező aĺlyja neve,
kérelmező születési helye és ideje, gépjáľmu gyźrtmźtnya,gépjármrĺkategőriźtja, gépjáľmű megengedett
legnagyobb össztömege (egyĺittes tömeg), gépjármű foľgalmi ľendszáma' gépjáľmű felségjelzése, gépjáľmÍĺ
hasznźůatának jogcíme (kivéve egészségügyivárakozási hozzá$árulás, gyeľmekszállítrísikedvezmény,
házioľvosi kedvezmény, egyedi kedvezmény), meghatalmazottneve,lakcíme (amennyiben van);
b) bérlő kéľelme esetén: az a) pontban megjelölt adatok és a kérelmezo tartőzkodási helye;
c) alkalmazotti és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetében: aza) pontban megjelölt adatok és
munkáltató neve' munkáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe, munkáltató nyilvtntartási száma,
munkáltató képviselőjének neve;
d) gyermekszállitźsi kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és gyeľmek neve, gyermek
anyja neve, az ériĺÍettintézĺnényneve és címe;
e) egészségügyi várakozási hozzájáľulás esetében: az a) pontban megjelölt adatok és területi
kötelezettség típusa, teľületi kötelezettsé g ellátástń igazolő szeľv
f) házioľvosi kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és a feladatellátást végző jogi
személy neve' a feladatellźtálst végző jogi személy székhelye, a fe|adatellátrást végzó jogi személy
nyilvántartási száma, a ľendelő neve és címe.
(3) A (2) bekezdésben meghatáľozott adatok kezeléséľeabból a célból keľül sor' hogy a Paľkolási Kft.
megállapítsa a kérelmező jogosultságźtt a vátrakozźsi hozzźĄárulźlsra vagy kedvezményre, a jogosultság
fennállása esetén bizosítsa a kérelmezett várakozási hozzźtjźrulást,kedvezményt a jogszabźůy által
meghatźrozott időtartamon belül, továbbá, hogy egyéľtelműen azonosítsa és megkülönböztęsse

a

kéľelmezőket, a gépjárműveket, a kéľelmekben megjelölt egyéb személyeket és hogy meglatźrozhassa a
kedvezmények teľü leti hatály éń'
(4)

(2) bekezdésben meghatáľozott adatkezelés idótaľtama:

^
a) személyes
ügyintézés esetén a várakozélsi hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától a vfuakozási
hozzájárulás Vagy kedvezmény megszűnésének vagy visszavonásának időpontjától számitott 1 év végéig;
b) postai ügyintézés ęsetében a kérelmező által beküldött nyomtatvźny' iratmásolat Paľkolási Kft-hez
való beérkezésétol
ba) a várakozási hozzt$átultts Vagy kedvezmény megsziĺnésénekvagy visszavonásának
időpontjától számított 1 év végéig,amennyiben a beküldött, az esetleges hiánypótlás keľetében benyújtott
i

ľatok a lapj

rán

a

v

ár ako zási hozzáj źr ulás v agy a kedv ezmény ki adható

;

bb) a hiányok pótlására nyitva źilő hatźlridő utolsó napjától szźmított5. munkanap végéig,
amennyiben a kéľelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt haŁáridő
eľedménytelenül telik el;
bc) a kéľelem feldolgozásának a végéig,amennyiben a kérelmező által beküldött iratok alapján
megállapítható, hogy akérelmezó nem jogosult a kéľelmezettvźtrakozásihozzáljátrulásľa, kedvezményre;
c) elektľonikus ügyintézés esetében a kéľelmező által online kitöltött és beküldött kérelem Parkolási
Kft_hez való beérkezésétől

ca) a várakozási hozztýźru|élsvagy kedvezmény megszűnésének vagy

visszavonásának
időpontjától számított l év végéig,amennyiben a beküldött kérelem, az esetleges hiánypótlás keretében
benyújtott iľatok és az online adatellenłSrzések alapján a vźlrakozási hozzájélrulás vagy a kedvezmény

kiadható;

cb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjának végéig,amennyiben a kéľelmező
hiányos kéľelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt hatáľidő eredménýeleniil telik el;

l0

cc) a kéľelem feldolgozásának a végéig,amennyiben a kéľelmező által beküldött kérelem és az
onlinę adatęllenőľzések alapján megállapítható, hogy a kéľelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási
hozzáj áĺulásľa' kedvezményre.

(5) A (2) bekezdésben meghatźrozott adatokat a Parkolási Kft. közjegyző, bírősźę, végľehajtó vagy
követeléskezeléssel üzletszeľűen foglaĺkozó szervezęt részéľetovábbíthatja.
(6) A 23 ' $ szeľint elektronikusan előterjesztett kérelmek esetén a Pakolási Kft. a kérelemben közölt
szeméłyesadatok ellenőrzése és az engedélyľe való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából adatot
igényel a személyi adat_ és lakcímnyilvántaľtásból' továbbá a kozúti közlekedési jármiinyilvántartásból és
az emlltettĺyilvántarttlsokat és a kiadott hozzájárulźlsok, kedvezmények nyilvántaftélsát ĺisszekapcsolja.
39. s (1) A Közterület-felügyelet _ figyelemmel a kĺjzútikiizlekedési ĺyilvántartélsról szóló 1999. évi
törvény 19. $ (1) bekezdés h) pontjźra, valamint a polgáľok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántaľtásáról szóló l99Ż. évi LXVI. töľvény 21. $ a) pontjáľa - a keľékbilincs alkalmazása és a
közteľület-haszněiat ellenőrzése céljából jogosult a jogszabályban meghatározott ideig a nyilvántaľtásban
szeľeplő adatok és az ellenőrzés során ľógzitett adatok kezeléséľe.
(2) A Közteľület_felügyelet a feladatköľébe taľtoző hozzájátrulások tekintetében jogosult a kérelemben
közölt személyes adatok kezelésére_ a jogosultság fennállásának ideje alatt, de legfeljebb a kérelem
e|bíľálásától számított 1 évig _ annak érdekében, hogy megállapítsa a kérelmező jogosultságźlt a
hozzájźlrulásľa, a jogosultság fennállása esetén bizosítsa a kéľelmezett hozztýźrulást a jogszabźúyáltal

LxxxIV.

meghatátrozott időtanamon

belül, továbbá, hogy egyéľtelmiĺenazonosítsa és megkülönböztesse

a

kéľelmezőket, a gépj ráľműveket.

11.Zńrő ľendelkezések
40. s (1) Ez a ľendeletzDZl. októbeľ 5' napján léphatźůyba.
(2) A helyi adő tartozásmentességľe vonatkozó ľendelkezéseket első alkalommal a20Ż2.januáľ 1-jétől
éľvényeshozzájárulások iľánti kérelmeknélkell alkalmazni.
(3) A ľendelet kihirdetése a Polgáľmesteľi Hivatal hirdetőtábltłjźnva|ő kifi'iggesztéssel történik.

41. $ (1) Hattúyźftveszti a kerület közteľületein a járművel töľténő vźtrakozźsľendjéről szóló
(v' 31.) önkoľmányzati rendeĺęt'
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet alapjén kiadott hozzźĄáľulások és kedvezmények a

35/2013.

feltüntetett feltételekkęl és időpontig érvényesek.

Dénes

s
o

-.4

z,

,lĺ:rsýb

ll

1. melléklet a

34/202l' (X. I.) onkoľmónyzati rendeĺethez

Egyes kedvezmények esetén figyelembe vehető ĺntézményekés közteľůĺletek

1. A

rendeletben meghatáľozott intézményeképületének köľnyezetében, továbbá

meghatátozott teľületen aZ egyes hozzájarulasokkal, kedvezményekkel paľkolás céljából
igénybe vehető közterületek j egyzéke

1.1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvęzmény esetén figyelembe vehető

oktatási-nevelési intézmények és k<iĺeruletek
Igénybe vehető utcák

lntézményneve és címe
1.1.1

,

Ágoston Művészeti ovoda

(1032 Budapest, Ágoston u.2.la)

l.1.2. Ágoston Mtĺvészeti ovoda
Váľadi utcai Telephely

-

(l035 Budapest, Váľadiu. l5la)
l'

Ágoston utca teljes szakasza; Agoston utca Hľsz.: 16918122;

Bécsi út (l38-l56) / (209-223); Bécsi út Hrsz': 16918122;
Váľadi utca(2-34) / (13-19);Váradí utca páľatlan Hľsz.:
16918/22; Vörösvári út 88-98;
Ágoston utca teljes szakasza; Agoston utca Hrsz': 16918122;
Bécsi út (209-223) / (l38-l56); Bécsi út Hrsz.: 1691812Ż;
Váľadi utca teljes szakasza; VörösváÍi út 8898:

l.3.

Szentendľeí ntQ-29) / (18-3Đ1" Búváľ utca teljes szakasza;

Alternativ KÓzgazdasági
Gimnázium
(1035 Budapest, Raktáľ u' 1.)

Miklós utca Hrsz.: 18267126; Miklós tér (2) /(1-5); Miklós
utca (l-7) / (8\ l (3z); Raktár utca (2-18);

l. 1.4. AlternaÍiv Kizgazdasági

Gimnázium _Altalános Iskola

(1032 Budapest, Kiscelli u. 78-82.)

1.1.5. Andoľ Ilona Ének_Zenei
Általános és Alapfokú Művészeti
Baptista Iskola (1036 Budapest,

Mókus u.2.)

1.1.6. BMSZC Bláthy ottó Titusz

Budapest III. kerületi Kerék
Altalános Iskola és Gimnázium
(1035 Budapest, Keľéku. 18-20.)
III. Kęľtileti ovoda,

Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszeľtani
Intézmény -

(67-83); San

Mókus utca teljes hossza; Kiskorona utca teljes szakasza;
Obudai utca teljes szakasza; Lajos utca (132- 168) / (ll3131); Koľona Tér (l-2); Peľc utca (2-8) l ('7);

teljes szakasza; Y ályogutca teljes szakasza; Reménységutca
teljes szakasza; Föld utca (48_56) l (59-7I);

t.l.7.

EGYMI

(l035 Budapest, Szellő u.

/

Bécsi út (l34) / (189-201); GelléľiAndor Endľe utca

Informatikai Techĺikum
(l032 Budapest, Bécsi út 134.)

1.l.8. Budapest

Bécsi út (153-169); Kiscelli utca(74-94)
Marco utca (39-53) / G8-52);

CBA Parkoló Hľsz.: l8443ll; Kerék utca teljes

szakasza;

Kórházutca (19-23); RaktáÍ utca (3-23) / G-8); Szél utca

(l-

25) / (2-28); Szentendrei ifi (2-28) I (32-34); Y eder
utca (2-10);

Meggyfa utca (2- Á) l (l5-3l); Szél utca (24-28) / (2l- 25);
Szellő utca teljes szakasza; Veder utca (2-l0); Vihar utca (19_
2t) / (18);

9-1 1.)

1.1.9. Budapest III. Keriileti Csalogány
Óvoda, Általános Iskola'
Készségfejlesztő Iskola. Egységes
Gyógypedagógiai Módszeľtani
Intézmény, Kollégium és
Gyemekotthon - Csalogány EGYMI
(l034 Budapest, San Maľco u. 48.)
.1.10. Budapest III. Kerületi Szent

Miklós Óvoda, Áĺtalános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai
Módszeľtan i Intézmény,

Kollégium és
Gyermekotthon - Szent Miklós

EGYMI

Bécsi út (153-169)

/ (118-130);

Kenyeľes utca(25- 47)

l

Qa-aĘ; Kiscelli utca (62-94) / (69-83); San Maľco utca
(24-'72) l Ql-75); Zápor utca (40-58) l (4l- 5l);

Brĺváľ utca teljes szakasza; Folyamiiľ uÍca (2-6); Miklós tér
(2) l (I-5); Miklós utca (l-3l) l (2- 32); Miklós utca Hrsz.:
18267126; Sorompó utca teljes szakasza;
Szentendrei út (9-l9);

(1033 Budapest. Miklós tér 5.)
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l.1.11. Dr. Szent-Gyöľgyi Albert

Általános

Iskola

(l033 Budapest, Széľĺĺskeľt
u. 40.)
I.1.l2. Első obudai Német Nyelvoktatl
Nemzetiségi Általános Iskola
(1033 Budapest' Vlľösváľi út 93.)

l

.

1.

13.

Boglya utca HRSZ l8910/150; Kaszásdrĺlő utca HRSZ
189l0/31; Széľiĺskeľtutca (39-4l) l @0-aĐ; Kaszásdűlő utca
(11);

Ágoston utca teljes szakasza;Hévíziút (l) / (2-4); Hunor utca
(12-28) l (9-33); Köľte utca teljes szakasza; Váľadi utca (l0_
22) I (9-l l); Velence utca teljes szakasza;
Vöľösváľi út (93-l 19) / (8a-1 10);

Kőrijsi Csoma Sándoľ

Benedek Elek utca teljes szakasza; Reményi Ede utca

Kéttannyelvű Baptista

G2-2Đ; Szentęndrei űt (7 9 -87 ) ;

Gimnázium
(1033 Budapest, Szentendľei út 83.)

l.l.14. Laborc Altalános Iskola
(1035 Budapest' Vihaľu. 31,)
1.

l. l5' Magyar Máltai Szeľetetszolgálat

Óbuoai Szakgimnázium és
Szakközépiskola
(1032 Budapest, Vályog u. 10.)
l. l. 16' Maimonidész Angol-Magyar

Kéttannyelvrĺ Zsidó Gimnázium
(1 036 Budapest, Pacsiľtamezó u. 2l')
l.l.1"1 . obudai Almáskeľt

ovoda

(1033 Budapest, Szérűskert u. 37.)
1

.1

.

18.

obudai Almáskeľt ovoda
Csicseľgő Tagóvoda

(1033 Budapest, Széríĺskeľt
u. 41.)
1.1.19. obudai Áľpád Gimnázium

(1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.)

Beľend utca (18- 28) l (9-l5); Meggyfa utca (2-l4) l (l531); Szél utca(Ż3-25) lQ6-z8); Szellő utcateljes
szakasza; Veder utca (2-l0); Vihaľ utca (18) / (29-31);

Bécsi út (|34) l (185-201); Föld utca (48-56) / (59-7I);
Reménységutca (l_l l) / (6-12); San Marco utca(74-76)
l (77-83); Vályog utca teljes szakasza;
Pacsiľtamező utca (l-43) l (16-aĄ; Tímár utca (9-l7)

l

Qoa$;
utca (35-37);
Köles utca HRSZ l8910/84; Széľĺĺskeľt

Széľĺĺskeľt
utca HRSZ 18910/27;

Apát utca HRSZ l8910/44;Boglya utca HRSZ l8910/l50;
Szénĺskertutca (39-41);
Beszterce utca (2-32) I (l-29); Szomolnok utca (2-8) / (l7); Szóló utca (2-18) / (l-l9); Tímár utca (28-34) / (1723); Viador utca (14-16) / (1 1-l3); Zápor utca(2-l4) / (l13);

1.|.20' obudai Gimnázium
(1 033 Budapest, Szentlélek téľ1 0.)

|.l.2l' Öbudai Harrer Pál Altalános
Iskola
(1033 Budapest, HaľľeľPál u. 7.)

l.l.22. obudai HéĘettyes ovoda

(1033 Budapest, HaľľeľPálu.1.)

(1 - 13) l (2-6); Laktany a utca telj es szakasza;
Polgáľ utca telj es szakasza; Tavasz utca telj es szakasza;

Hídfó utca

Laktanya utca teljes szakasza; Miklós tér (l-5) / (z);
Miklós utca (7-15) l (2-32); Miklós utca FIĺsz.: 18267126;
Vöľöskereszt utca telies szakasza;
Laktanya utca teljes szakasza; Miklós tér (l-5) l (2);

Miklós utca

(7_15)

l (2-32); Miklós utca Hľsz.: 1826'7126;

Vöľöskeľeszt utca te|ies szakasza;
I.|.23. obuđaiHéĘeĘes ovoda Szín_
Kör- Játék Tagóvodája (Solymáľ
utca) (1032 Budapest, Solymár u.
12-r4.)

I.t.z4.lbudai HétpeĘes ovoda - Töľzs
utcai Telephely
(1032 Budapest' Törzs u. 2.)

l.|.25. obudai Męseerdő ovoda
(1035 Budapest, Váradi u' 9_1l.)

1.l.26. obudai Meseerdő Óvoda Kerék
utca telephely
(1034 Budapest, Keľéku.l2-l4.)

Föld utca (1_3); Föld utca Hľsz.: 16998/16; Solymár utca teljes
szakasza; Szőlő utca Ga-9Đ; Teszársz Károly utca teljes
szakasza; Töľzs utca teljes szakasza;

Föld utca (1-3); Föld utca Hrsz.: 16998/16; Gyenes utca (1_9)
l (2-6); Solymáľ utca (l2-l4); TeszźlľszKáľoly utca teljes
szakasza; Töľzs utca teljes szakasza;

Hunoľ utca (2-20) / (|-2l); Körte utca teljes szakasza;
Raktáľ utca(25-4l) / (18-56); YáradiutcaQ-l4) / (l-l7);
Velence utea (1); Vihar utca (2-16) / (1-3X Vörösvári út (l3a3) / (88-9ó);

CBA Parkoló Hľsz.: 18443/

1

;

Kerék utca Q-3 6); Kórház

utca(19-23); Raktár utca(3-23) l @-8); Szél utca (l-25)
(2-28); Szentendrei

it

l

(2-16);
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I'l.27. obudai Meseerdő ovoda
Meggyfa utca telephely
(1033 Budapest Meggyfa u. 14.)

I.t'28. Mesęeľdő ovoda Sziváľvány

Beľend utca (18-28) l (9-I5); Bogdáni ű(2-16) l (1319); Meggyfa utca (9-33) / (l4); Vedeľ utca (2-20); Vihaľ
utca(36-44) I (29-3t);

CBA Paĺkoló Hrsz.: 18443/l; Kerék utca teljesszakasza;

Óvoda
(1035 Budapest Szél u.23-25.)

Meggyfa utca (2-6) / (l-21); Raktár utca (4-18) /(9-23);
Szél utca (l7-25) l (20-28); Vihar utca (l7-3l) /Q$-aO;

L'I.29. obudai Nagy László MagyarAngol Két Tanítási Nyelvĺĺ
Altalános Iskola - Váľadi utca és
Zápoĺ utca
(1035 Budapest, Váľadi u. 15/b. és
1032 Budapest, Zápor u. 90.)

Ágoston utca teljes szakasza; Bécsi út Q09-223) / (l38- 156);
Bécsi rit Hľsz.: 16918l221'Föl'd utca (l-3); Föld utca Hľsz.:
169981 16; Gyenes utca teljes szakasza;
Reménységutca teljes szakasza; Selyem utca teljes
szakasza;Teszźľsz Károly utca teljes szakasza; Váradi
utca (13-19) l (2-3Đ; Váľadi utca páľatlan Hľsz.:
16918122; Vöľösváľi út (88-98); Zápor utca (67 -69) l
(74-90't:

l. 1.30. obudai Szźlzszorszép ovoda
(1032 Budapest, Reménységu. 6.)

Fölđ utca (59-6'ĺ) l @8-52); Gyenes utca teljes szakasza;
Reménységutca (3-1Đ / G-|2); San Maľco utca(74-76)
l (77-8l); Selyem utca teljes szakasza; Vályog utcateljes
szakasza:

1 .

obudai Százszorszép ovoda Színes Gyeľekkeĺtovoda
(1032 Budapest' Gelléri Andor Endľe u. 6-

l .3 1 '

8.)

1.l.32. obudai Népzenei Alapfokú
Művészeti Iskola

(l036 Budapest, Mókus

Bécsi út (132-136) / (17l- 209); Föld utca (59- 7l) l (4856); Gelléri Andor Endľe utca (2_8); Kiscelli utca (74-102)
/ (69-83);

Reménységutca (6-12) l (3-9);

Kiskoľona Htsz.: l7725l1; Kiskorona utca teljes szakasza;
Korona Tér (l-2); Lajos utca (132-168) l (|l3- l3l); Mókus
utca teljes hossza; Óbudai utca Hľsz.: 17898 (templom
mögött); obudaĺ utca řIľsz.: 1791311 Óbudai utca teljes

u. 20.)

szakasza; Peľc utca teljes szakasza;

l.1'33. obudai Szent Péteľ és Pál Szalézi

Általanos Iskola és ovoda
(1036 Budapest, Fényes Adolf u. l0.)

I.1.34. obudai Szent Péter ésPáISzalézi

Óvoda és Általános Iskola Tímáľ
utcai telephely
(l034 Budapest' Tímáľ u' 13/ b.)

Fényes Adolfutca teljes szakasza; Lajos utca (1 04- 146) / (l03125); Pacsiľtamező utca (l-43) l 06-aĐ; Textilgyár utca teljes
szakasza;Tímár utca (l-11) / Q-lĐ;

Pacsiľtamező utca (25-43) / Qa-aĘ; Szomolnok utca (l3) / Q-Đ; Szőlő utca (l5-33); Tímár utca (10-26) l (l31e);

l.l.35. obudai Vackoľ ovoda

Árpád Fejedelem ritja (49-77)

l.l.36. obudai Vackor ovoda Mókus

Kiskorona utca teljes szakasza; Korona Tér (l-2); Lajos utca
(132-168) / (l13-131); Mókus utca teljes hossza; obudai

(1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 60.)

Tagóvodája
(l036 Budapest' Mókus u. l.)

l G8-'76); Dereglye utca teljes
szakasza; Galagonya utca teljes hossza; Lajos utca (43- 9l) I
(36-90);Nasyszombat utca (1) I (4-8):
utca teljes szakasza; Perc utca (2-8) / (7);

1.|.37. obudai Waldoľf ovoda
(l033 Budapest, Haľreľ Pál u' 9.)

Laktanya utca teljes szakasza; Miklós tér (l-5) l (2);
Miklós utca (7_l5) l (Ż-32); Miklós utca Hľsz.: 18267126;

Vöľöskęĺeszt utca
1.1.38. obudai Egyesített Bölcsődék -

KeľékBölcsőde

telj es sz'ąkąsza;

CBA Parkoló Hrsz': 18443/1; Keľék utca teljes; Kórháłz
utca(l9-Ż3); Raktáĺ utca(3-23) /@-8); Szél utca (|-25)

(1035 Budapest, Kerék u. l2.)

(2-28); Szęntendľei űt (2-28) / (32-34);

obudai Egyesített Bölcsődék Mókus Bölcsőde
(1036 Budapest, Mókus u. 1.-3.)

l .l '39.

l

Kiskoľona utca (2-20) / (1-7); Korona Tér 1-2; Lajos utca
(132-l68) / (l13-l31); Mókus utca (20-24) l (l-3);
Óbudai utca teljes szakasza; Perc utca (2-8) l (7);

l.1.40. obudai Egyesített Bölcsődék Solymár Bölcsőde
(1032 Budapest, Solymáľ v 12')

Föld utca (1-3); Föld utca Hrsz.: 16998/16; Solymár utca teljes
szakasza; Sző1ő utca 6a-9Đ; Teszáĺsz Káľoly utca teljes
szakasza; Törzs utca (3);

l.1.4l. obudai Egyesített Bölcsődék

Köles utca HRSZ l8910/84; SzérĹiskert utca (35-37);

-

SzériĺskeľtBölcsőde
(1033 Budapest, Széľűskeľtu. 35.)

Szérűskeľt utca

HRSZ l89l0l27;

t4

l. l'42. obudai Egyesített Bölcsódék

CBA Paľkoló Hĺsz': l8443/l; Keľék utca (18-36); Kerék utca
páľatlan (felső) Hľsz.: l8443/l; Meggyfa utca (2-6)
l (l-2l); Raktáľ utca (4- l 8) l (9-23): Szél utca (l7 -Ż5) l
(20-28): Vihar utca (17-31) I (18-46\;

Központ és Szél Bölcsőde
(l035 Budapest, Szé1 u. 23-25.)

l.Z.Kizárőlag kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén figyelembe vehető oktatásinevelési intézmények és közterületek

l.2'l.

Igénybe vehető utcák

Intézmény neve és címe

Aelia Sabina Zene-,Képző-

és

Táncművészeti Iskola Alapfokú
Mĺĺvészetokt atási Inté zmény
(1033 Budapest, Harľer Pál u. 7.)

Ágoston utca teljes szakasza; Bécsi út (138- 156) l (209223);CBA Paľkoló Hľsz.: l8443/1; Fényes Adolfutca
teljes szakasza; Föld utca Hľsz.: 16998/16; Gyenes utca
teljes szakasza;HévÍzift (|) l (2-4); Hunor utca (9-33) l (l22 8) ;

Kerék utca

(2-3 6);

Kőrház utca

(

l 9-23

)

;

Körte

utcaÍeljes szakasza; Lajos utca (103- l25) / (10+u6);
LakÍanya utca teljes szakasza; Miklós tér (l-5) /(2);

Miklós utca Hrsz. :

18267 /26;

Váľadi utca (2-34)

/

Miklós utca

telj es szakasza;

Pacsiľtamező utca (1-43) / Q6-aĘ; Raktáľ utca (3-23) l G-8);
Reménységutca teljes szakasza; Selyemutca
teljes szakasza; Szél utca (l-25) l (2-28); Szentendrei út (228) / (32-34);Teszársz Káľoly utca teljes szakasza;
Textilgyár utca teljes szakasza; Tímár utca (1- 11) / (Ż- 16);

(13-l9); Váľadi utca (9-1 l) / (10-22);

Veder utca (2-10); Velence utca teljes hossza; Vöröskęreszt
utca teljes szakasza; Vörösváľi út (84-1 10)
/ (88_98)

|.2.2. Buđapest Koľtárstánc Főiskola,
TáncmiivészetiSzakgimnázium
és Alapfokú MiĺvészetiIskola és
Gyakorlóiskola

l (93-||9);Zápor utca (74_90);

Fényes Adolf utca (|5-21) l Qa-20); Lajos utca (l l2_130)
(113- l21); Kiskoľona utca teljes szakasza; Peľc utca (2-8)

/

(7);Tímár utca

(l-l l)

/ (2-16);

l

(1036 Budapest, Perc u. 2.)

1'2.3' Katasztrőfavéďęlmi oktatási

Laktanya utca teljes szakasza; Vöľöskereszt

utca teljes
szakasza; Miklós utca Hľsz': 18267/26; Miklós tér (2) l (l-5);

Központ

(1033 Budapest, Laktanya u. 33.)

1.2.4. Obudai Egyetem
il034 Budapest, Bécsi itt96lb)

Bécsi út (88-92) / (103-l09); Dobeľdó ft (a-Q; Kecske
utca (31) I (28-30); Kiscelli utca (62-94); Podolin utca teljes
szakasza; San Maľco utca (1-7) l (2-8) l (6-5Đ; Viadoľ utca
(18-22) / (ls-le);

1'3. Kedvezményes a|kalmazotti kedvezmény
intézméĺyek é s kĺl zterĹil etek

Igénybe vehető utcák

Intézmény neve és címe
1

.3.

l

.3

1

.

esetén ťrgyelembe vehető kultuľális

3K - Kaszásdűlői Kulturális Központ
(l033 Budapest, Pethe Feľenc téľ2.)

.2. Budapęsti Fęsztivál zęnekar
(1034 Budapest, Selmeci u. 14.)

Apát utca HRSZ l89l0l441' Köles utca HRSZ l8910/84;
Szériĺskeľtutca HRSZ l89l0/27;
Beszterce utca(20-32) /(17-29): Dévai Bíľó Mátyás térHrsz'
17653; Kenyeres utca (8-22) l (9-23); Polgár utca teljes
szakasza; Selmeci úca (10-22) / (|-|7); Szomolnok utca (1_7)
l (2-8); Szőlő utca (20-50) l (23-37);Zápor
utca (15-39) / (16- 38);

l.3.3. Budapesti VonósokAlapítványa
(1036 Budapest, Kiskorona u.

7 .)

Kiskoľona utca Q-20) l (l-'7); Koľona tér (1) / (2); Mókus
utca(20-24) l (l-3); Pacsiľtamező utca(45-61); Pęrc utca
(l-7) l (2-8); Tanuló utca teljes hossza;

15

1.3.4. Civilház

Dobęľdó út teljes szakasza; Kecskę utca (28-30);
Nagyszombat utca (23-Ż7);Yégvár utca teljes szakasza;

(1034 Budapest, Végváľ u' 2.)

1.3.5. Eseľnyős - Óbudai Kultuľális,
Turisztikai és Információs Pont
(1033 Budapest, Fő téľ2.)

Hĺdfő utca teljes szakasza;Kőrházutca (7-9) / (l4);
Laktanya utca (l-7); Polgáľ utca teljes szakasza; Tavasz utca
teljes szakasza; Vöľöskereszt

1.3.6' Goldbeľgeľ Textilipari Gyíĺjtemény
(1036 Budapest, Lajos u. 136-138.)

I

.3.7. Hercules Villa (BTM - Aquincum
Múzeum)
(1033 Budapest, Meggyfa u.21.)

utca teljes szakasza

Árpád Fejedelem útja 78-86; Fényes Adolf utca teljes
szakasza; Lajos utca (132-144) / (ll3-125); Peľc utca
teljes szakasza;T1már utca (2-8) /(|-7);
Berend utca (9-15) / (18-28); Bogdáni íJt (2-16) l (l319); Meggyfa utca (9-33); Vedeľ utca (2-20); Vihaľ utca
(36-44) t Qe-31);

1.3.8. Kassák Múzeum
(1033 Budapest, Fő téľ1.)

Hídfő utca teljes szakasza;Korházutca (7-9) / (l4);Laktanya
utca teljes szakasza; Polgáľ utca teles szakasza; Tavasz utca
teljes szakasza; Vöröskereszt utca
teljes szakasza;

l'3.9. Krudy Gyula könyvtáľ
(l035 Budapest, Fő tér 5.)

Hídfő utca teljes szakasza;Kőrház utca (7-9) l (14);Lal<tanya
utca teljes szakasza; Polgáľ utca teljes szakasza;Tavaszutca
teljes szakasza; Vöröskereszt
teljes szakasza;

l.3. 10.Liszt Ferenc Kamaľazenekaľ
(l036 Budapest, Kiskoľonau' 7.)
1.3. l l.

utca

Kiskoľona utca teljes szakasza; Koľona téľ(1) / (2); Mókus
utca (1-3) / (20-2Đ; Pacsiľtamező utca(45-67); Perc utca
teljes szakasza; Tanuló utca teljes hossza;

Óbudai Danubia Zęnekar Nonprofit

Kőrhć.z utca teljes hossza; Miklós téľ(l- 5) / (2); Miklós utca
teljes hossza; Polgáľ utca teljes hossza;

Kfr.

(1036 Budapest, Kiskoľonav 7 .)
Óbudai Kultuľális Központ
Nonprofit Kft.
(1032 Budapest, San Maľco u. 8l.)

1.3. 12.

Föld utca teljes szakasza; R.eménységutca telies szakasza;
San Marco utca (77-81) / Qa-76); Vályog utca teljes
szakasza;Zilpor utca(16-82) / (65- 67);

1.3.13.Óbudai Múzeum
(1033 Budapest, Fő téľ1.)

Hídfiĺutca teljes szakasza;Kőrházutca (7-9) l (l4);

1.3. 14.

Laktanya utca (l-7); Polgáľ utca teljes szakasza; Tavasz utca
teljes szakasza; Vöľöskeľeszt utca teljes szakasza;

Óbudai Társasköľ

Kiskorona utca teljes szakasza; Korona tér (l) l (2);Meggyfa
utea (2l-47) / (14} Mókus utea (20-24) / (1-3); Pacsirtamező

(1036 Budapest, Kiskorona u. 7.)

utca (45-67); Peľc utca teljes szakasza;
1

.3

.15.Térszíllház

Hídfő utca teljes szakasza;Kórhé.zutca (7-9) / (l4);

(1033 Budapest, Fő téľ1.)

1

.3. 16.

Laktanya utca (1-7); Polgáľ utca teljes szakasza; Tavasz utca
teljes szakasza; Vöľöskeľeszt utca teljes szakasza;

Theľmae Maiores _ Füľdőmúzeum

Kőrhźlzúca(6-|2) / (1);Polgár utca (1-7) l (2-12);

(1033 Budapest, Flórián téľialuljáró)

1.4.

Tavasz utca (2-8); Vörösvári

út (1-9);

Kedvezményes alkalmazotti és háziorvosi kedvezmény esetén figyelembe vęhető
egészségtigyi intézmények és közterületek

Igénybe vehető utcák

Intézmény nevę és címe

1.4.|. Házi gyeľmekorvosi rendelő _
Vöröskeľeszt u'
( 1033 Budapest, Vöröskereszt

l.4.2. Hźlziorvosi rendelő - Óbudai

Kőrházutca(2l-37);Laktarryautcateljesszakasza;
Miklós utca (1-9) / (32); Miklós utca řIrsz.: 18267126;
u. 9-

u.

(1033 Budapest, Óbudai u. 6.)

1

l .)

Polgár utca teljes szakasza; Vöröskereszt utca teljes
szakasza;
Goldbeľger Leó utca teljes szakasza; Lajos utca (158- 168);
Mókus utca (20-24) l (l-3); Óuudai utca teĘes szakasza;
Serfőző utca teljes szakasza; Tanuló utca teljes
szakasza;

t6

|.4'3. Háuiorvosi ľendelő _ Pęthe Ferenc téľ
(1033 Budapest, Pethe Feľenc téľ3')

1.4.4. Házioľvosi rendelő - Szęntendľei lit
( l 035 Budapest' Szentendĺei tú 2l a.)

Apát HRSZ I89I0l44 (teljes szakasz);Bűzautca (2-6);
Köles HRSZ l8910/84 (köles utca teljes szakasza);
SzénĺskertHRSZ l89l0/27 (Kaszásđúlőutca és
Almáskeľt ovoda közötti szakasz); Szérĺĺskeľtutca (39);

CBA Paľkoló Hĺsz':I8443l1; Kerék utca teljes szakasza;
Kőrhźnutca(2ĺ-37); Miklós utca (1-15); Miklós utca řIľsz.:
182671261' Raktáľ utca (4,-l8) l 03a3);
Szentendľei

it

(2-16);

l.4.5. Házioľvosi rendelő _ Vályog u.
(l032 Budapest, Vályog u. 9.)

Bécsi út (l89-20l) l G3Đ; Föld utca (46-56) / (5l-7|);
Reménységutca teljes szakasza; San Maľco utca (77-8l)
/ (74-76); Vályog utca telies szakasza;

l.4.6. Házioľvosi ľendelő - Váradi u.
(l032 Budapest, Váľadi u. l5la.)

Hunor utca (2-20) l (1-2l); Köľte utca teljes szakasza; Raktáľ
utca (25-4I) / (l8-56); Váradi utca teljes hossza; Velence
utca teljes szakasza; Vihar utca (2-16) l (1-3); VÖľösvári út
(13-43) / (88-e8);

l.4.7

. Szent Maľgit Rendelőintézet,
Vöľtlsvári úti Szakľendelő
(l032 Budapest, Vörösvári út 88-96')

Ágoston utca teljes szakasza;Hévizi út (1) / (2-4); Hunor utca
(12-28) / (9-33); Köľte utca teljes szakasza;Yáradi utca (l022) l (9-| l); Vörösvári

iÍ (29-|l9)

/ (8a-1

l0);

t.5.KizárőIag kedvezményes alkalmazotti esetén figyelembe vehető egészségügyi
intézmények és ktizteľületek

Igénybe vehető utcák

Intézmény neve és címe

1.5.1.

ilVl.

Egészséges Tanácsadó

- Védőnői

szolgtilat
(1036 Budapest, Óbuda u. 6.)

l.5.2. III|2. F€észséges Tanácsadó _ Védőnői
szolgálat

(l032 Budapest, Vörösvári
l.5.3

.

IIII3 ' Egészséges Tanácsadó

szolgálat

lit 88_96.)

- Védőnői

(1033 Budapest, Pethe Feľenc téľ3.)

1.5.4. IIV5. Egészséges Tanácsadó
szolgálat

- Védőnői

(1035 Budapest, Vöľöskeľeszt u. 9_1 1.)

1.5.s. obuda_Békásmegye r onkormányzat
Szent Margit Rendelőintézet
Tüdőgondozó és _szĹĺľőÁllomása (l033
Budapest, Laktany a u. 4.)

Goldbeľger Leó utca teljes szakasza; Lajos utca (158_ 168);
/ (l-3); Óbudai utca teljes szakasza;
Serfőző utca teljes szakasza; Tanuló utca teljes szakasza;

Mókus utca (20-24)

Váľadi utca (15_19)
110); Ktiľte utca

úca (12-28)

/

Q24Đ; VöľösvárÍ iit(z9-|l9) l (84-

teljesszakasza;Hévizitlt

/ (9-33);

1/2-4; Hunoľ

Agoston utca teljes szakasza

Apát HRSZ l89 10 / 44 (telj es szakas z); Btva utca (2-6);
Köles HRSZ 189l0/84 ftöles utca teljes szakasza);
SzéľiĺskertHRSZ 18910l27 (Kaszásdiilő utca és
Almáskeľt ovoda közötti szakasz); Szériĺskertutca (39);

Kórházúca(21-31);Laktanya utca (l-7); Miklós utca (l9) l (32); Miklós utca Hrsz.: |826'71261' Polgár utca teljes
szakasza; Vöröskeľeszt

utca telj es szakasza;

Laktanya utca teljes hossza; Miklós utca
(1-9) / (32); Miklós utca Hľsz.: 1826'1126; Polgár utca (14);
Vöröskeľeszt utca telj es szakasza;

Kórházutca(2|-37);

1.5.6. Óbuda_Békásmegyer Védőnői Szolgá|ata
Bécsi rit (z03-2O9) l (136); Éľcutca teljes szakasza;
- Központ
(1032 Budapest, Gyenes u. 16.)

l.5.'I. Szent Maľgit Kóľház
(l032 Budapest, Bécsi ilt l3z.)

Gyenes utca teljes szakasza; Reménységutca teljes szakasza;
Selyem utca teljes szakasza; Váradi utca (16- 3$ l (l3-I9);

Bécsi út (l20-l34) l (l5l-20l); Föld utca (48-56) / (6l- 7 1);
Gelléri Andor Endre utca teljes szakasza; Kiscelli utca (74-94)
(67- 73);

l

t7

1.6. Kedvezményes alkalmazotti esetén figyelembe vehető egyób intézményekés közteľületek
Intézmény neve és címe
keľĺileti KormĺĺĺlyhivatalGyámügyi ós Igazságügyi osztźiy
(1035 Budapest, Váradi u. 15/a.)

l.6.l.

il'

|.6'2'

IIJ. keľületi Kormányhivatal

Rehabilitációs Főosztály
(103ó Budapest, Lajos u. l60-

Mókus úca (20-24) l (l-3); Óbudaĺ utca teljes szakasza;
Serfőző utca teljes szakasza; Tanuló utca teljes
szakasza;

162.)

Hunoľ utca (2-20) / (l-2l); Körte utca teljes szakasza;
Váľadi utca teljes szakasza; Velence utca (l); Vöľösvári

-

Rehabilitációs Hatósági és
orvosszakéľtői Főosztály ( 1 03
Budapest, Váradi u. 15.)
1.6'4. Békásmegyeri Piac Kft.

5

(1033 Budapest, Mozaik u. 7.)
1.6.5. Budapest II. és III' keľületi

Bíľóság

(1036 Budapest, Lajos u. 48-66.)

1.6.6. Budapest III. keľtilet obuda_
Békásmegyeri Polgármestęľi Hivatal

Adóügyi Főosztálya
(1

Vörłisvári út (13łt3) / (88"96);

Goldbeľgeľ Leó utca teljes szakasza; Lajos utca (l58- 168);

-

l.6.3. III. keriileti Koľmányhivatal

Igénybe vęhető utcák

Hunoľ utca teljes szakasza; Köľte utca teljes szakasza;
Raktáľ utca (25-4l) / (18-56); Váradi utca teljes szakasza;
Velence utca (l); Vihaľ utca (2-16) / (l-3);

út

(13-43) / (88-e6);

Ladik utca HRSZ 19285 I 1 ; Mozaik utca HRSZ 19295 / 1
Aľpád Fejedelem útja (49-"19) / (50_78); BécSi út (37_
101); Bokoľ utca teljes szakasza; Deľeglye utca teljes
szakasza;Evezi5 utca teljes szakasza; Galagonya utca
teljes szakasza; Kolosy tér teljes szakasza; Lajos utca
(43_l03) / (36-106); Nagyszombat utca (l-3); Szépvölgyi út
(l.5); Sző1ő utca(L4); Textilgyár utca teljes szakasza;
Uszály utca teljes szakasza; Viador utca teljes szakasza;
Zźpor utca Q-6) / (1-3\:
Kenyeľes utca teljes hossza; Selmeci utca teljes hossza;
Zźryor utca teljes hossza;

034 Budap est, Zápor u. 27 .)

Bogdáni út (1- 3) / (2);Btxár utca (3); Folyamőr utca (921) l (22);Matrőz utca teljes szakasza;

1.6.7. Budapest III. keľület obudaBékásmegyeľ Önkormányzata
Költségvetési Szeľveket

Kiszolgáló Intézmény - KSZKI

(1033 Budapest, Folyamor u.22.)
1.6.8. Budapest Főváľos III. keriilet
Óbuda- Békásmegyeri
Polgáľmesteľi Hivatal (l 033
Budapest, Fő tér 3.)
1.6.9. Főváľosi Fedagógiai Szakszolgálat
III. kerĺileti Tagintézménye
(1035 Budapest, Vihar u. 31.)
1.6. l0. Innovációs és Technológiai

Minisztérium - Arpád fejedelem útja

telephely
(1036 Budapest' Áľpád fejedelem

Laktanya utca teljes hossza; Vöľöskeľeszt utca teljes
hossza;

tserend utca (18-28) I (9-15); Meggyfa utca(2-14) I (153l); Szél utca (23-25) l Q6-28); Szellő utca teljes
szakasza; Vedeľ utca (2-10); Vihar utca (I8) / (29-3l);
Árpád Fejedelem úda (77-89) / (78-90), Lajos utca (92l04) / (93-103), Textilgyáľ utca teljes hossza;

űtja79')

ĺ.6. 1 1. Magyaľ Kolping Szĺivetség
(1035 Budapest, Vihar u. 8.)

Deĺiĺutca (2.8); Hunoľ utca (1-7) l (2-10); Raktaľ utca
(25-33) / @0-56); SzéI utca (l0-l6) l (9-l5); Váľadi utca
(2-8); Vihar utca (2-18) I (l-3);

l.6.l2'Nemzeti Adó

_

-

és Vámhivatal

Tímáľ utcai telephely
(1036 Budapest Tímár u. 11.)
1.6.

l3.Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

ága
(t033 Budapest, Huszti űt42.)

B Íĺniigy i F

őigazgatő

s

1'6.l4.Nemzeti Adó - és Vámhivatal
Észak- Budapesti Adó_ és
Y ámigazgatősága - Kórhá z

kirendeltség

ltcai

035 Budap est, Kőrhěn u. 6-12.)
obuda_Békásmegyeľ Közterületfelügyelet
(1033 Budapest, Mozaik u. 7.)

Fényes Adolf utca (l-Ż3) l (z-40); Pacsirtamező utca (114l) l (16-40); Tímaľ utca (9_l5) / (10-26);

Huszti ft(aĄ; Kaszásdúlő utca (l-11); Kaszásdĺĺlő utca

HRSZ

l 89 l 0/3 l ;

Szérĺískertutca HRSZ l89 l0 l2'l

;

Kórházlftca(6-12); Miklós utca (1-15); Miklós utca
Í1ĺsz' : l 8267

Vöröskereszt

; P olgźn utca te lj es szakasza;
utca telj es szakasza;

/2 6

(1

1.6.

1

5.

Ladik utca HRSZ

I

9285

/I

;

Mozaik utca HRSZ 1929 5 I 1

18

.6. 16.

1

Laktanya utca HRSZ 18267ll7;Laktanya utca kanyaľ
Hľsz.: 18370; Laktanya utca teljes hossza; Polgáľ utca
I{ľsz; 18267/26; Vöröskeľeszt utca teljes hossza;

obuda-Békásmegyer
Váľosfejlesztő Nonprofit Kft.
(1033 Budapest, Fő tér 2')

l.6. l7. obudai Családi Tanácsadó és

Gyermekvédelmi Központ

(

l 03 5

Budapest, Váradi u. 9_1 1.)

Hunor utca(2-20) l (l-2l); Köľte teljes szakasza; Raktáľ utca
(2-I4) l (I -l7); Velence utca
teljes szakasza; Vihaľ utca (2-16) / (l-3); Vörösváľi út (13-43)

telj es szakasz a; Y źlradi utca
/ (88.e6);

Bécsi rit (88-l02)

l.6.18.obudai Egyetem Kiss Aľpád
Tagkollégiuma
(1034 Budapest, Dobeľdó tlt6/a.)
l.6. l9. obudai Parkolási Kft.
(1035 Budapest, Vihar u. 17.)
1.6.20. obudai Rehabilitációs

/ (89-115); Dobeľdó utca teljes
szakasza; Kecske utca (31) / (30); Nagyszombat utca
(Z3);Yégvár utca (1-3) / Q-Ę;
CBA Parkoló Hľsz.: l8443ll;Ladik utca HRSZ l9285ll;
Mozatk utca HRSZ 1929511; Raktáľ utca (13-2l); Vihaľ
utca (17) / (18-28):

Benedek Elek teljes szakasza

és

Foglalkoztatási Központ
(1033 Budapest, Benedek Elek u.
I

_3.)

1'6.21.obudai Szociális Szolgáltató
Intézmény
(1036 Budapest, Kiskoľona u' 3.)

l'6.22.obuđai Szociális Szolgáltató
Intézmény-I. szźlmiłHćlzi
Segítségnyujtó Szolgálat

Bogdáni út (13_19) / (|6-2Đ;Hévízi út (8-10) l (5-9);
Hídfő utca teljes szakasza; Kiskorona utca teljes szakasza;
Koľona téľ(1) / (2);Laktanyautca (1-35) l (236); Mókus utca (20-24) l (|-3); Pacsiľtamező utca (45- 67);
Peľc utca teljes szakasza; Polgár utca (1-7) / (6-|Ę;Tavasz
utca telies szakasza:, Vöľöskereszt utca (9-l l) /(6-l4);
Kiskorona utca teljes szakasza; Koľona tér (l) / (2)

(1036 Budapest, Kiskoľona u. 3.)
l 6.23
.

.

Harangutca (1) / (2-16);Kazalutca (105-119);

obudai Szociális Szolgáltató
Intézmény-III. számű Házi
Segítségnyujtó Szolgálat
(1033 Budapest, Haľang u. l.)

l.6.24. obudai Szociális Szolgćitató
Intézmény - Harang Idősek Klubja
(1033 Budapest, Haľang u. l.)
1'6.25. obudai Szociális Szolgáltató
Intézmény - Harľer Pál Idősek Klubja
(1033 Budapest, HarľeľPál u. 4')

Haľang utca (1) / (2-16);Kazalutca (l05-l 19)

l.6.26.obuďai Szooiális Szolgáltató
Intézmény - Kiskoľona Idősek Klubja
(l036 Budapest' Kískoľonau. 3.)
1.6.27 . obuďai Szociális Szolgáltató
Intézmény - Meggyfa Idősek Klubja

Kiskoľoną utca teljes s:zakasza; Koronatéľ (D

1.6.28. obudai Szociális Szolgáltató
Intézmény - otthoni Szakápolási

Kiskorona utca teljes szakasza; Koľona tér (l) / (2)

(1033 Budapest, Meggyfa u. 33.)

Laktanya utca teljes hossza; Miklós utca teljes hossza;
Miklós Hĺsz 18267/26;Polgár utca teljes hossza;
Vöröskereszt utca teljes hossza;
/

8)

Bogdáni út (13-19) l (16-2Đ;Héviziút (8-10) l (5-9);

Szolgálat
(1036 Budapest, Kiskoľona u. 3.)
1.6.29. obudai Szociális Szolgáltató

Apát utca HRSZ |89l0l44; Boglya utca HRSZ 189l0/l50;
Szénĺskeľtutca (39-4 l);

1.6.30' obudai Vagyonkezelő Nonprofit

Ladik utca HRSZ l9285ll1" Mozaik utca HRSZ l9295ll

Intézmény - Széľĺiskeľtldősek Klubja
(l033 Budapest' Szérűskert u. 39.)

zrt.
tr.6.3

tr.

(1033 Budapest, Mozaik u. 7.)
Vécsey János Középiskolai

Leánykollégium

(1035 Budapest' Szél u. 1l-13.)

2.

Kerék rrtca (l8-36); Meggyfa utea teljes szakasza; Raktáľ utca
teljes szakasza; Szél utca teljes szakasza; Vihaľ utca (l7-3l) /

(l8-46):

A

kedvezmény díjának megťlzetése nélkül a kedvezményes alkalmazotti kedvezménynek az
alkalmazott lakóhelyétől fliggetlentil töľténő igénybevételérejogosítő intézményijegyzék

2.1

III/I. Egészséges Tanácsadó

2.2

III/2. Egészséges Tanácsadó

- Védőnői szolgtiat
- Védőnői szolgtiat
19

2.3.
2.4.
2.5.

III/3. Egészséges Tanácsadó - Védőnői szolgálat
III/5. Egészséges Tanácsadó - Védőnői szolgálat
3K - Kaszásdlĺlői Kultuľális Központ

Ágoston Művészeti Óvoda
Ágoston Művészeti ovoda - Y árađiutcaí Telephely
Békásmegyeľi Piac Kft'
2.9.
Budapest III. keľĹilet Óbuda-Bekasmegyeri Polgármesteľi HivatalAdóugyi Főosztálya
2.10. Budapest III. kerĺilet lbuda-Bekĺsmegyer onkormányzata Költségvetési Szeľveket Kiszolgáló Intézmény
2.6.
2.7.
2.8.

-

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.
2.17.
2.18.

2.t9.
2.20.

2.2r.
) )')
2.23.

))L

KSZKI

Budapest Főváros III. keľĺilet Óbuda-gekasmegyeri Polgármesteľi Hivatal
Goldbergeľ Textilipari Gýjtemény
obuda-B ékásmęgyeľ Közteľĺilet_felügyelet
obuda_Bekásmegyeľ Városfej lesztő Ňonpľofit rft .
obuda_Békásmegyer Védőnői Szolgálata - Központ
obudai Almáskeľt ovoda
Óuudai Almáskert lvoda Csicseľgő Tagóvoda
Óbudai Családi Tanácsađó és Gyermekvédelmi Központ
lbudai Egyesített Bölcsődék - Kerék Bölcsőde
obudai Egyesített Bölcsődék Központ és Szél Bölcsőde
obudai Egyesített Bölcsődék - Mókus Bölcsőde
obudai Egyesített Bölcsődék _ Solymáľ Bölcsőde
obudai Egyesített Biilcsődék - Széľ{ĺskeľtBölcsőde

obudai Hétpettyes ovoda

2.25. obudai HéĘettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvodája (Solymáľ utca)
2.26. obudai HéĘeĘes ovoda - Törzs utcai Telephely
2.27. obudai Kultuľális Központ Nonprofit Kft.
2.28. Óbudai Meseęrdő ovoda
2.29. Óbudai Meseeľdő Óvoda Kerék utca telephely
2.30. Óbudai Meseerdő ovoda Meggyfa utca télephely
2.31. Meseęľdő Óvoda Szivárvány Óvoda
2.32. Óbudai Múzeum
Óbudai Paľkolási Kft.
2.34. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

2.35. o

buda

i Százszor

szép Óvod a

2.36. obudai SzźtzszorszépÓvoda
2.37. obudai Szociális Szolgáltató
2.38. obudai Szociális Szolgáltató
2.39. obudai Szociális Szolgáltató
2.40. obudai Szociális Szolgáltató
2.4t. obudai Szociális Szolgáltató

obudai
2.43. Öbudai
2.44. obudai
2.4s. obudai
2.46. Óbudai
2.4',1. obudai
2.48. obudai
2.4Ż.

Szociálís
Szociális
Szociális
Szociális

Táľsasköľ

SzolgáItató

Szolgáltató
Szolgáltató
Szolgáltató

- Színes Gyeľekkeľt ovoda

lntézmény
Intézmény- I. számú Házi Segítségnyujtó Szolgálat

Intézmény - III. számú Házi Segítségnyú1tő Szolgálat

Intézmény- Harang Idősek Klubja
Intézmény- HaľľeľPál Idősek Klubja
Intézmény- Kiskoľona ldősek K1ubja
Intézmény- Meggyfa Idősęk Klubja
Intézmény- otthoni Szakápolási Szolgálat
Intézmény - SzéľĺĺskertIdősek Klubja

Vackoľ Óvoda
Vackor ovoda Mókus Tagóvodája
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2' meĺléklet a 34/202L (X. I.) önkormónyzati rendelethez

Váľakozási övezet teľületéľe vonatkozó hozzńjáru|áls és kedvezmény ĺľánti kéľelemfo ľmanyom tatv ány taľtalm i m eghatáľozása és egyes pénzĺigyi előíľások
1

. Kéľelem-formanyomtatv źny
l.1'

a kérelem-foľmanyomtatvány megnevezése,
1.2. a kéľelemazonosítására szolgáló jelölés,

7.3.

l.4.
I.5.
I.6.

l.7.

1.8.

l.9.

a

kéľelmező ađatai(névlcégnév,anyja neve'

lakóhely/tartózkodási

hely/székhe1y/telephely/fióktelep, nyilvántaľtási szám, sziiletési hely/idő, e-mail cím),
jármti adatai (gyźrtmźny,típus, kategória, megengedeff legnagyobb össztömeg, együttes tömeg,

felségjelzés,foľgalmi rendszźtma, forgalmi engedély száma,hasznźúatjogcíme),

az igényelt hozzź|érulás, kedvezmény meghatfuozása

(hozzájäľulés, kedvezmény típusa,
érvényességiidőtaľtam, az eweshozzál1árulások, kedvezmények igényléséhezszükséges speciális
adatok, nyilatkozatok),
az igényléselbírálásához szükséges további nyilatkozatok, igazolások,
büntetójogi és polgári jogi nyilatkozata Főv' Kgy. ľendelet szeľinti helyi adó taľtozĺsmentességľől,
adatkezelési nyilatkozat,
adatellenőľzési nyilatkozat kéľelmező és elbíráló részéről,

l.10.
1.1 1.
I.n.
1.13.

átadás-źúvéte|igazolása,
a kéľelem kitöltését segítő információ és téĄékoztatő,
aZ egyes kéľelmekhezcsatolandó vagy bemutatandó dokumęntumok felsorolása'
a kéľelem kitĺĺltésének
dátuma. a kérelmező aláirźsa.

Ż. Kiegészítőnyomtatványok

2.I.

Munkáltatói nyilatkozat gépjármű hasznáúatźltől a ľeleváns kéľelembenyujtásához (nyomtatvány
megnevezése, nyilatkozó neve, munkáltató neve/címe, büntetőjogi nyilatkozat tartalma; a
munkáltató ľendelkezésijogosultságźtban lévő gépjármiĺ alkalmazottrészéretörténő kizáľólagos
hasznáiatbaadásětről, annak idűartamáről', adatkezelési nyilatkozat, dáltum, cégszeru aláírás)
2'2. Munkáltatói igazo|ás (nyomtatvány megnevezése, munkavállaló adatai: név, születési név,
születési helylido, anyja neve, személyazonosító igazolvźtny szźtma, lakóhelye, munkahelyi
telefonszám, munkáltatói adatai: munkáltató neve, székhely adatai, adősztlm, nyilvantaľtási szám,
munkáltató töľvényes képviselőjének adatai: név, beosztás, telefonszám, a munkaviszony adatai:
munkavállaló munkaköľe, jelenlegi munkaviszonyának kezdete, nyilatkozatok: adatok
valódiságáľól, adategyeztetésről, adatkezelési nyilatkozat, datum, cégszerualźńrź.s)
2.3. Meghatalmazás (nyomtatvány megnevezése, meghatalmazőlmeghatalmazott azonosító adatai, a
meghatalmazás teľjedelme, dátum, meghatalmazólmeghatalmazott aláitása, tanúk)
2.4. Bérbeadói nyilatkozat (nyomtatvány megnevezése, nyitatkoző azonosíto adatai, nyilatkozat
tartalma: lakás feletti rendelkezési jogosultság, adófizetési kötelezettség teljesítése,béľlő által
kérelem benýjtáshozhozzájárulás, adatkezelési nyilatkozat, dtúum, aláirás)
2.5. Közös hánaľtásban éló házastársak nyilatkozata (nyomtatvány megnevezése, nyilatkozók
azonosíto ađatai(név, cím), büntetőjogi nyi|atkozat tartalma, nyilatkozat megtételénekalapja,
adatkezelésinyi|atkozat,dátum,nyilatkozattevőkaláíľása)
3

.

énzugyi elő írások beazonosíth atatlan tétęlęk vi sszautalása esętén
tétęl beazonosíthatatlansáłga miatt az összeg visszautalásľa kerül arra a bankszźtmlaszámra, amelyről
az uta|ás érkezett, az átutalást kövętő l 5 napon be lül, ha
a) hozzźýárulás vagy kedvezmény díja esetén a 12001008-01367726-00300005 számű (IBAN: ÍIU 44
1 200 1 008-0 t3 67 7 26-003 0000s),
P

A

:

b) pótdíj rendezése esetén a 12001008_0013l713-05800001 szttmű (IBAN: HU04 1200100800131713-05800001) yaw 1200l008-00131713-06300009 számiĺ ([BAN: HU 54 120010080013 1 7 13-06300009)
bankszámláľa töľtént a teljesítés.
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3. melĺéklet a 34/202I. (X. I.) önkoľmányzati rendelethez

Védett tivezet teľĺiletérevonatkozĺĺ hozzá'járaláts iľánti kérelem_foľmanyomtatvány taľtalmi
meghatáľozása

1' a kéľelem-formanyomtatvźnymegnevezése,

2'

akéľelem azonosításáľa szolgáló jelĺilés,

4.

igazolvźny szám, adőigazgattsi szám, képviselő neve/címe/telefonszám/e-mai| cim),
jźrmu adatai (gyértmény, típus, kategóľia, megengedett legnagyobb össztömeg, forgalmi rendszáma,
foľgalmi engedély száma, használat jogcíme),

3. a kérelmezo adatai (név/cégnév,lakcím/székhe1y/telephely, születési hely/idő, személyazonosító

5.
6.
7.
8.
9.

az

igényett hozzájáľulás meghatźrozása (várakozási övezet megnevezése' hozzájźrulás típusa,

érvényességiidőtaľtam, az érintett övezetben köZteľületen kívüli parkolóhellyel való rendelkezésről
nyilatkozat),
az igényléselbírálásához sztikséges nyilatko zatok, igazolások,
büntetőjogi és polgáľi jogi nyilatkozat a Főv' Kgy. ľendelet szeľinti helyi adó taľtozásmentességľől,
adatkezelési nyilatkozat,
adatęllenőrzési nyilatkozat kérelmező és elbíráló részéről,

átadás-átv étel igazolás a,
1.a kérelem kitöltését segítő információ és tájékoztatő,
IŻ. az egy es kéľelmekhezcsatolandó dokumentumok,
1

0.

1

13.a kérelem kitöltésénęk dátuma, a kéľelmęző aláńrétsa.
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