Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a várakozási terület használatának szabályairól
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben lehatárolt várakozási területen lévő
közterületekre terjed ki.
Várakozás rendje
2.§
(1) A várakozási terület használata a közúti közlekedés szabályairól szóló a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerint
történik.
(2) A várakozási terület parkoló helyeit mindenki saját felelősségére veheti igénybe,
az nem minősül őrzött parkolónak.
(3) A várakozási területet nem közlekedési célra Budaörs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének többször módosított a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatáról szóló 22/2006. (III.29.) rendelete szerint lehet igénybe venni.
Várakozás feltételei
3.§
(1) Munkanapokon, a 08 óra és 12 óra közötti időszakban a várakozás maximális
időtartama egybefüggően nem haladhatja meg a 2 órát. Legkésőbb a korlátozott
időszakba eső maximális időtartam letelte után a várakozóhelyet el kell hagyni.
(2) A várakozási területen a várakozás díjmentes.
Ellenőrzés
4.§
(1) A korlátozott időszakban a várakozás idejét a jármű első szélvédője mögött jól
láthatóan elhelyezett, a várakozás kezdetének időpontját mutató időmérő tárcsával
(órával) kell jelezni, mely a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban térítésmentesen, vagy
kereskedelmi forgalomban beszerezhető.
(2) Jelen rendeletben foglaltak teljesítését a közterület-felügyelet látja el.
Kedvezmények
5.§
1

(1) A várakozási területről kiszolgált ingatlan esetében – írásbeli kérelemre várakozási időkorlátozás nélküli parkolásra jogosító engedély (a továbbiakban:
várakozási hozzájárulás) adható
a) azon gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának, akinek bejelentett
lakóhelye az ingatlanon található, és a gépjárművet terhelő, a kérelem benyújtásáig
esedékes adófizetési kötelezettségének Budaörs Város Önkormányzata javára
eleget tett;
b) azon gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának, amely az ingatlanban
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.
(2) Írásbeli kérelemre várakozási hozzájárulás adható a várakozási területről
kiszolgált ingatlant érintő területi kötelezettséget vállaló házi- és gyermekorvosnak,
ezek asszisztensének, védőnőnek és az önkormányzattal szerződéses viszonyban a
várakozási területről kiszolgált ingatlant érintően szociális házi gondozási
tevékenységben részt vevő személynek, területi kötelezettséget vállaló otthoni
szakápolási szolgálatnak illetve támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetnek az
általa megjelölt gépjárműre.
(3) A gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója köteles bejelenteni, ha
megváltoznak esetében az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott, várakozási
időkorlátozás alóli mentesség feltételei.
(4) A korlátozott időszakban a várakozás ideje alatt a várakozási hozzájárulást a
jármű első szélvédője mögött jól láthatóan el kell helyezni.
Záró rendelkezések
6.§
E rendelet 2015. május 1.-én lép hatályba.
Budaörs, 2014. december 17.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. december 18. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet a 46/2014.(XII.18.) ÖKT. rendelethez

4

