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40/2022 (II.24) számú határozat melléklete 

 

időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben lehatárolt várakozási területen lévő közterületekre 

terjedne ki. 

Várakozás rendje 

-  A várakozási terület használata a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–

BM együttes rendelet szerint történik. 

- A várakozási terület parkolóhelyeit mindenki saját felelősségére veheti igénybe, az nem 

minősül őrzött parkolónak. 

- A várakozási területet nem közlekedési célra Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-

testületének többször módosított, a közterület-használatról és a közterület-használati díjakról 

szóló 4/2015 (III. 4.) önkormányzati rendelete szerint lehet igénybe venni. 

Várakozás feltételei 

- Munkanapokon, a 8 óra és 12 óra közötti időszakban a várakozás maximális időtartama az 1. 

sz. mellékletben 

a) zöld színnel jelölt területen nem haladhatja meg a 2 órát; 

b) piros színnel jelölt területen nem haladhatja meg a 3 órát. 

Legkésőbb a korlátozott időszakba eső maximális időtartam letelte után a várakozóhelyet el 

kell hagyni. 

- A várakozási területen a várakozás díjmentes. 

Ellenőrzés 

- 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 Pomázi Polgármesteri Hivatalban térítésmentesen, vagy kereskedelmi forgalomban 

beszerezhető. 

- Az önkormányzat a várakozási közszolgáltatás nyújtásáról, illetve ellenőrzéséről a közterület-

felügyelet útján gondoskodik. 
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Kedvezmények 

- 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; 

b) azon gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának, amely az ingatlanban 

székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

- 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. 

- Írásbeli kérelemre a Pomáz Város Önkormányzatával vagy a Pomázi Polgármesteri Hivatallal 

közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére, az általuk megjelölt gépjárműre várakozási 

hozzájárulás adható az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott parkolókban a 3. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott határidőn túli parkolásra. 

- A gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója köteles haladéktalanul bejelenteni, ha az 5. § 

(1)-(3) bekezdéseiben meghatározott, várakozási hozzájárulásra jogosító feltételeknek való 

megfelelésében változás következik be.  

- A korlátozott időszakban a várakozás ideje alatt a várakozási hozzájárulást igazoló 

dokumentumot a jármű első szélvédője mögött jól láthatóan el kell helyezni. 

Záró rendelkezések 

- E rendelet 2022. …………...-én lép hatályba. 

  

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/456228#ME1@MP3
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/456228#SZ3@BE1@POA
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/456228#SZ3@BE1@POA
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/456228#SZ5@BE1
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1. melléklet  

Melléklet a …/2022 (...) számú önkormányzati rendelethez 

1.„Történelmi városrész”: Szabadság tér, Községház utca, Szerb utca, Templom tér, Iskola utca, 

Luppa Vidor utca 

2. HÉV-állomás környéki utcák: Szilágyi Erzsébet utca, Mátyás király utca, József Attila utca 

3. Városháza és környéke  

4. Tas utca 


