
További fontos tudnivalók.                        Online beadható !

Online beadás esetén minden felsorolt dokumentum másolatát fel kell tölteni a megadott formátumok
valamelyikével.

1. Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a vá-
rakozási övezet területén van.

2. Egy lakosnak az általa megjelölt
a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy da-

rab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója, vagy

b) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lí-
zingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági vára-
kozási hozzájárulással nem rendelkezik adható ki lakossági várakozási hozzájárulás.

3. A várakozási övezetben lakásonként legfeljebb két (2), személyenként egy (1) lakossági várakozási hoz-
zájárulás adható ki.

4. Ahhoz, hogy a lakossági várakozási hozzájárulást – amennyiben annak nincs akadálya – az Ügyfélszolgá-
lati Iroda munkatársai a lehető leggyorsabban kiadhassák, szükséges, hogy Ön az alább felsorolt doku-
mentumokat, igazolásokat és a befizetendő összegnek megfelelő készpénzt / vagy bankkártyát / magával
hozza:
a) az olvashatóan kitöltött és aláírt kérelmet;
b) a személyazonosító igazolványát, vagy vezetői engedélyét;
c) a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya);
d) a jármű forgalmi engedélyét;
e) a munkáltatótól  kizárólagos használatba kapott,  a munkáltató által  üzemben tartott,  vagy lízingelt,

vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetében a munkáltató erre vonatkozó cégszerű nyilatkozatát;

f) költségtérítés díját (2 000 Ft + ÁFA =) 2 540 Ft-ot.

5. Amennyiben Ön bármilyen okból kifolyólag nem tud személyesen megjelenni az Ügyfélszolgálati Iro-
dánkban, lehetősége van arra, hogy eredeti, írásbeli (a meghatalmazó, a meghatalmazott és két tanú adata-
it – név, anyja neve, a személyazonosító igazolvány száma, lakcím – és aláírását tartalmazó) meghatalma-
zással, meghatalmazottja járjon el Ön helyett és nevében.

6. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha lakásonként több járműre kérik a lakossági várakozási hozzájárulás kiadá-
sát, a kérelmeket a benyújtás sorrendje szerint kell elbírálnunk. Az ugyanazon a napon benyújtott kérel-
mek esetén a  kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik járműre  kérik  elsőként,  me-
lyikre másodikként a lakossági várakozási hozzájárulás kiadását. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiá -
nyában a lakossági várakozási hozzájárulás nem adható ki.

7. Az Önkormányzat rendelete szerint, a kérelem benyújtását követő öt munkanapon belül kell a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-nek a kérelmező részére a polgármester döntése szerint a várakozási hozzájárulást ki-
adnia, vagy a kérelmet elutasítania, azonban arra törekszünk, hogy amennyiben Ön a kérelmet és az ah-
hoz kapcsolódó dokumentumokat maradéktalanul benyújtja, illetve bemutatja, a döntést azonnal meghoz-
hassuk, és Önnek átadhassuk. A polgármester az elutasításról szóló döntését indokolja.

8. A parkolással kapcsolatos két hatályos jogszabály
 a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a

várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.)
Főv. Kgy. rendelet, valamint

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

megtalálható  a  Kőbányai  Vagyonkezelő  Zrt.  honlapján  (www.kvzrt.hu)  és  nyomtatott  formában
megtekintheti Ügyfélszolgálati Irodánkban.

9. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy amennyiben Ön a lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező
járművét év közben elidegeníti, a járművét eltulajdonítják, a forgalomból kivonják, vagy az Ön lakóhelye,
az Önkormányzat parkolási övezetén kívülre kerül, köteles azt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolás-
üzemeltetési Iroda Ügyfélszolgálati Irodáján öt (5) munkanapon belül bejelenteni, és ezt követően a la-
kossági várakozási hozzájárulás érvényét veszti. Amennyiben Ön ezen bejelentési kötelezettségét elmu-
lasztja, az időarányos díj nem téríthető vissza Önnek.


