
 

 
 

 
 

Kérelem 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda várakozási övezetében érvényes 

gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás kiadásához 

 

 

1. Személyi adatok: 

 

 1. Kérelmező neve: 

 Állandó lakóhely: 

 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Telefonszám: 

 E-mail cím:  

 

 2. Kérelmező neve: 

 Állandó lakóhely: 

 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Telefonszám: 

 E-mail cím: 

 Gyermek neve: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja leánykori neve: 

 Állandó lakóhelye: 

   

    

2. A gépjármű(vek) adatai: 

 

 1. Forgalmi rendszám: 

 Gyártmány: 

 Típus: 

 Együttes tömeg (F1): 

 Forgalmi engedély szám: 

 Műszaki érvényesség:  

 Környezetvédelmi osztályba sorolás (V9): 

 

 2. Forgalmi rendszám: 

 Gyártmány: 

 Típus: 

 Együttes tömeg (F1): 

 Forgalmi engedély szám: 

 Műszaki érvényesség:  

 Környezetvédelmi osztályba sorolás (V9): 

3. Oktatási intézményre vonatkozó adatok: 

 

  Intézmény típusa: 

 Bölcsöde 

 Óvoda 

 Általános iskola (1-5. évfolyam) 

 

 Intézmény megnevezése:  

 Címe: 

 Telefonszáma: 

 Évfolyam száma (iskola esetében): 

 

 

Figyelem! 

Gyermeket gondozó háztartásonként legfeljebb 2 darab személygépkocsira adható a – gyermekszállítás 

iskolába, óvodába, bölcsödébe járáshoz – várakozási hozzájárulás. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmezett gépjárműre – valamennyi fővárosi parkolás-

üzemeltető nyilvántartása tekintetében – nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 

nem vitatott várakozási és pótdíj tartozás, továbbá helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben 

tartozásom nem áll fenn.  

 



  

Nyilatkozom, hogy gépjárműadó hátralékom nincs vagy e tekintetben adómentességet élvezek. Fenti jogszabály 

értelmében a hozzájáruláshoz való jogosultságomat igazoló dokumentumokat, valamint – amennyiben nem a 

Budapest XI. kerületi Önkormányzathoz fizetem – a gépjárműadóról szóló igazolást kérelmemhez csatolom. 

 

Tudomásul veszem a kiadott gyermekszállítás iskolába/óvodába/bölcsödébe várakozási hozzájárulásra 

vonatkozóan, az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról 

és a várakozási hozzájárulás díjáról szóló 26/2010. /IX.21./ XI.ÖK. számú rendelet 8/A. § (4)-(5), továbbá a 8/B. § 

(4)-(5). bekezdésében meghatározott parkolási és érvényességi időt. 

 

Kérelmem indokai a fenti rendeletben szabályozottakon alapulnak. 

 

Tudomásul veszem, hogy az adatok és a nyilatkozatok hiányos kitöltése, a kérelem aláírásának és a 

mellékletek csatolásának elmulasztása, valamint a gépjárműadó, várakozási és pótdíj, vagy az 

Önkormányzattal szemben fennálló bármilyen tartozás a hozzájárulás kiadását nem teszi lehetővé. 

 

A személygépjárművenként 2000,– Ft eljárási díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez mellékelem, valamint 

tudomásul veszem, hogy az eljárási díj kérelmem elutasítása esetén nem téríthető vissza.  
 

 

SZÁMLÁT KÉREK:  IGEN NEM 
(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

Budapest, 20……………………………………… 

………….…………………… 

Aláírás 1. 

 

 

……………………………….. 

Aláírás 2. 

Mellékletek: 

 Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás 

 30 napnál nem régebbi gépjárműadó igazolás (amennyiben nem Újbuda Önkormányzatához fizeti) 

 Az oktatási intézmény igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő, valamint a 

gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt tanítási évben a 

gyermek az iskola hányadik évfolyamos tanulója, illetve a bölcsőde vagy óvoda ellátottja 

 

ZÁRADÉK (INTÉZMÉNY TÖLTI KI): 

AZ INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………….. (intézményvezető neve) 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

(intézmény neve és címe, tagintézmény esetén természetbeni cím is) képviseletében eljárva igazolom, hogy 

 

Gyermek neve:  

Születési helye, ideje:  

Lakcíme:  

Évfolyamának száma (iskola 

esetében): 

 

Szülő neve:  

 

a 2018/2019. tanévben intézményünk tanulója/ellátottja. 

 

……………………………………. 

intézményvezető aláírása 

P.H. 


