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A várakozási  övezet  területén  működő  nevelési  intézménybe  járó  gyermek  (a  továbbiakban:
gyermek)  törvényes  képviselői  részére  kérelemre  legfeljebb  két  személygépjárműre  nevelési
intézményi várakozási hozzájárulás adható.

1. A nevelési intézményi várakozási hozzájárulás kiadását az a törvényes képviselő kérelmezheti,
aki az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhelyén közös háztartásban él a várako-
zási övezet területén működő bölcsődébe, illetve óvodába járó gyermekkel. 

2. Ahhoz, hogy a nevelési intézményi várakozási hozzájárulást – amennyiben annak nincs akadá-
lya – az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai a lehető leggyorsabban kiadhassák, szükséges, hogy Ön
az alább felsorolt dokumentumokat, igazolásokat és a befizetendő összegnek megfelelő készpénzt
magával hozza ( vagy bankkártyát):

a) az olvashatóan kitöltött és aláírt kérelmet, különös tekintettel az intézmény igazolására;
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 lízin-

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

f) költségtérítés díját (2 000 Ft + ÁFA =) 2 540 Ft-ot;
g) a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya);
h) törvényes képviselői minőségének igazolását

3. Amennyiben Ön bármilyen okból kifolyólag nem tud személyesen megjelenni az Ügyfélszolgá-
lati Irodánkban, lehetősége van arra, hogy eredeti, írásbeli  (a meghatalmazó, a meghatalmazott és
két tanú adatait – név, anyja neve, a személyazonosító igazolvány száma, lakcím – és aláírását tar-
talmazó) meghatalmazással, meghatalmazottja járjon el Ön helyett és nevében.

4. 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 kiadnia, vagy a kérelmet elutasítania, azonban arra törekszünk, hogy amennyiben Ön
a kérelmet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat maradéktalanul benyújtja, illetve bemutatja, a
döntést azonnal meghozhassuk, és Önnek átadhassuk. A polgármester az elutasításról szóló döntését
indokolja.

5. A parkolással kapcsolatos két hatályos jogszabály
 a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakí-

tásáról, 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, ( Egységes szerkezet )

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

6. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy amennyiben Ön a nevelési intézményi várakozási hozzájá-
rulással rendelkező járművét év közben elidegeníti, a járművét eltulajdonítják, a forgalomból kivon-
ják, vagy gyermeke ellátása a parkolási övezetben lévő intézményben megszűnik, vagy az Ön lakó-
helye az Önkormányzat közigazgatási területén kívülre kerül, köteles azt a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda Ügyfélszolgálati Irodáján öt (5) munkanapon belül bejelenteni, és
ezt követően a nevelési intézményi várakozási hozzájárulás érvényét veszti. 


