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a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáró l 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-én 
alkotta meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét A rendelet 
alapján már júliusban megkezdődött az érintett lakosság tájékoztatása, illetve 2013. augusztus 
21-étől történik a várakozási hozzájárulások kiadása. A várakozási díjat 2013. október l-jétől 
kell fizetni. 

Lakossági jelzések alapján felmerült a rendelet módosításának az igénye a gyermeküket 
bölcsődébe, óvodába szállító szülők részéről kedvezmény biztosítása iránt arra az időtartamra, 
amíg a gyermeket reggel beviszik az intézménybe, illetve délután elhozzák onnan. 

Ezért a rendelettervezet bevezeti a "bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulást", amelyre a 
várakozási övezet területén működő bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermek (a 
továbbiakban: gyermek) törvényes képviselője jogosult, feltéve, hogy a gyermekkel az 
Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhelyén közös háztartásban él. 
Lakásonként legfeljebb kettő ilyen hozzájárulás adható ki. A kérelemhez csatolni kell az 
intézmény igazolását arról, hogy a gyermek a bölcsőde, illetve az óvoda ellátását igénybe 
veszi, vagy meghatározott időponttól igénybe fogja venni. A kérelmet az intézményi ellátás 
megkezdését megelőzően legfeljebb harminc nappal korábban is, illetve folyamatosan lehet 
benyújtani. A hozzájárulás érvényességi ideje igazodik a bölcsődei-óvodai nevelési évhez. 

A hozzájárulás a gyermeket ellátó bölcsőde, illetve óvoda elhelyezkedése szerinti várakozási 
övezetben 8.00 óra és 9.00 óra között legfeljebb harminc perc, valamint 15.00 óra és 18.00 
óra között legfeljebb harminc perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozási idő 
kezdetét egy úgynevezett tárcsa jelzi, amelyen a szülő saját maga állítja be a várakozás kezdő 
időpontját, és a tárcsát elhelyezi a szélvédő mögött. Ezt a jogintézményt a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelenjárművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet is tartalmazza azoknál a kedvezményeknél, amelyek meghatározott időtartamra 
szólnak. A tárcsát a hozzájárulás kiadásakor a Parkolásüzemeltetőnél lehet ingyenesen 
beszerezni. 



II. Hatásvizsgálat 

A kedvezmény biztosítása a legkisebb gyermekek vonatkozásában indokolt, akik nem tudnak 
önállóan közlekedni. Előzetes felmérés szerint a jelenlegi várakozási övezetben kb. 40 
gyermeket szállítanak a szüleik a várakozási övezeterr kívülről a Gépmadár utcai bölcsődébe, 
illetve óvodába, többségében személygépjárműveL A várakozási övezet tervezett 
kiterjesztésével azonban a módosítás több száz kerületi lakos szülő részére jelenthet majd 
kedvezményt. A naponta kétszer legfeljebb harminc perc díjmentes várakozás nincs kihatással 
a várakozási övezetben lakók lakossági várakozási hozzájárulásorr alapuló kedvezményére 
(tartósan nem veszi el a parkolóhelyet az itt lakóktól), és nem eredményez jelentős 
bevételkiesést sem. Ez az időtartam a tapasztalatok szerint elég a kisgyermekek bekísérésére, 
átadására, illetve elhozatalára. Kettőnél több személygépjárműre a kedvezmény kiterjesztése 

nem indokolt. 

III. A végrehajtás feltételei 

A rendelettervezet a kihirdetését követő napon lépne hatály ba, így az érintetteknek 2013. 
október l-jéig még elegendő ideje marad a hozzájárulás beszerzésére. Ennek érdekében a 

szülők tájékoztatást kapnak az intézményekben. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. szeptember " f)", 
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I. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ........ ) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelenjárművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

l. § 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a 
következő 3/A. §-sal egészül ki: 

"3/A.§ 

(l) A várakozási övezet területén működő bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermek (a 
továbbiakban: gyermek) törvényes képviselői részére kérelemre lakásonként legfeljebb kettő 
személygépjárműre bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás adható. 

(2) A tulajdonában vagy üzembentartásában lévő személygépjárműre bölcsődei, óvodai 
várakozási hozzájárulásra jogosult a törvényes képviselő, aki a várakozási övezet területén 
működő bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermekkel az Önkormányzat közigazgatási 
területén bejelentett lakóhelyén közös háztartásban él. 

(3) A bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás akkor adható, ha a kérelem benyújtásának 
időpontjában a kérelemben megjelölt személygépjárműre nem áll fenn 

a) gépjárműadó-tartozás, 

b) a Parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint harminc napnál régebbi jogosulatlan 
parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozásidíj-, illetve pótdíjtartozás. 
(4) A bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás díjkedvezményének mértéke l 00%. 
(5) A bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás a gyermeket ellátó bölcsőde, illetve óvoda 

elhelyezkedése szerinti várakozási övezetben 8.00 óra és 9.00 óra között legfeljebb harminc 
perc, valamint 15.00 óra és 18.00 óra között legfeljebb harminc perc díjfizetés nélküli 
várakozásra jogosít. A várakozási idő kezdetét a személygépjármű első szélvédője mögött 
kívülről teljes egészében jól láthatóan elhelyezett táresán kell jelezni. A tárcsa jelzését a 
személygépjárművel történő eltávozás nélkül megváltoztatui tilos. 

(6) A bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás a gyermek intézményi ellátásának 
megkezdésétől a következő augusztus 31-éig érvényes.". 
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2. § 

Az R. 8. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

"(2a) A bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás iránti kérelem legkorábban a gyermek 
intézményi ellátásának megkezdését megelőző harmincadik napon nyújtható be.". 

3. § 

Az R. 9. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki: 

"(la) A bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek-az (l) bekezdésben 

meghatározottakon túl - tartalmaznia kell 
a) a gyermek nevét és lakcímét, 
b) a törvényes képviselő e minőségének igazolását, 
c) a bölcsőde, illetve óvoda igazolását arról, hogy a gyermek a bölcsőde, illetve óvoda 

ellátását igénybe veszi vagy meghatározott időponttól igénybe fogja venni.". 

4. § 

Az R. ll. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) Ha a várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei már nem állnak fenn, a hozzájárulás 
jogosultja köteles azt a Parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodáján öt munkanapon belül 

bejelenteni.". 

5. § 

Az R. 8. § (2) bekezdésében a "kérelem legkorábban" szövegrész helyébe a "kérelem- a 
(2a) bekezdésben meghatározott kivétellel -legkorábban" szöveg lép. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

7. § 

Ez a rendelet a belső p1ac1 szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Lakossági jelzések alapján felmerült a rendelet módosításának az igénye a gyermeküket 
bölcsődébe, óvodába szállító szülők részéről kedvezmény biztosítása iránt arra az időtartamra, 
amíg a gyermeket reggel beviszik az intézménybe, illetve délután elhozzák onnan. Ez 
alkalmanként 60 Ft-tal számolva naponta 120 Ft, havonta kb. 2 400 Ft, több különböző 
intézménybe járó kisgyermek esetén ennek a többszöröse is lehet. A parkolási rendszer 
bevezetésének nem elsődleges célja a bevételek növelése, ezért a kisgyermekes szülők ezen 
igényét indokolt támogatni. 

A kedvezmény biztosítása a legkisebb gyermekek vonatkozásában indokolt, akik nem tudnak 
önállóan közlekedni. Előzetes felmérés szerint a jelenlegi várakozási övezetben kb. 40 
gyermeket szállítanak a szülei a várakozási övezeten kívülről a Gépmadár utcai bölcsődébe, 
illetve óvodába, többségében személygépjárműveL A várakozási övezet tervezett 
kiterjesztésével azonban a módosítás több száz kerületi lakos szülő részére jelenthet majd 
kedvezményt. A naponta kétszer legfeljebb harminc perc díjmentes várakozás nincs kihatással 
a várakozási övezetben lakók lakossági várakozási hozzájárulásen alapuló kedvezményére 
(tartósan nem veszi el a parkolóhelyet az itt lakóktól), és nem eredményez jelentős 
bevételkiesést sem. Ez az időtartam a tapasztalatok szerint elég a kisgyermekek bekísérésére 
és elhozatalára. Egynél több személygépjárműre a kedvezmény kiterjesztése nem indokolt. 

A rendelettervezet bevezeti a "bölcsődei, óvodai várakozási hozzájárulást", amelyre a 
várakozási övezet területén működő bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermek (a 
továbbiakban: gyermek) törvényes képviselője jogosult, feltéve, hogy a gyermekkel az 
Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhelyén közös háztartásban él. 
Lakásonként legfeljebb kettő ilyen hozzájárulás adható ki. A kérelemhez csatolni kell az 
intézmény igazolását arról, hogy a gyermek a bölcsőde, illetve óvoda ellátását igénybe veszi, 
vagy meghatározott időponttól igénybe fogja venni, továbbá igazolni kell a törvényes 
képviselői minőséget is. A kérelmet az intézményi ellátás megkezdését megelőzően legfeljebb 
harminc nappal korábban lehet nyújtani, illetve folyamatosan egész évben. A hozzájárulás 
érvényességi ideje igazodik a bölcsődei-óvodai nevelési évhez. A jogosultsági feltételek 
megszűnését be kell jelenteni. 

A hozzájárulás a gyermeket ellátó bölcsőde, illetve óvoda elhelyezkedése szerinti várakozási 
övezetben 8.00 óra és 9.00 óra között legfeljebb harminc perc, valamint 15.00 óra és 18.00 
óra között legfeljebb harminc perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozási idő 
kezdetét egy úgynevezett tárcsa jelzi, amelyen a szülő saját maga állítja be a várakozás kezdő 
időpontját, és a tárcsát elhelyezi a szélvédő mögött. Ezt a jogintézményt a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelenjárművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet is tartalmazza azoknál a kedvezményeknél, amelyek meghatározott időtartamra 
szólnak. A tárcsát a hozzájárulás kiadásakor a Parkolásüzemeltetőnél lehet ingyenesen 
beszerezni. 

A harminc perc időtartam túllépése esetén várakozási díjat kell fizetni az általános szabályok 
szerint. Ennek elmulasztása esetében (öt perc türelmi idővel) egy óra várakozási díjat és 
pótdíjat kell fizetni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi L törvény 15/C. §(l) bekezdése 
szerint. 
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