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Topolya 

 

A fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetésének megakadályozásáról szóló 

törvény 4. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 06/33. és 16/13. szám), a Helyi önkormányzatról szóló 

törvény 20. szakasza 1. bekezdése 2) és 5) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 07/129., 14/83. - más. törv., 

16/101. - más. törv., 18/47. és 21/111. - más. törv. szám), A parkolóhelyek kijelöléséről és 

fenntartásáról szóló határozat 17. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 01/10. és 04/15. szám), 

valamint a Topolya Községi Közigazgatási Hivataláról szóló Határozat 45-47. szakaszai alapján 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 16/19. szám), Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője 

meghozza az alábbi: 

 

Szabályzatot a parkolóhelyek fogyatékossággal élő személyek egyes kategóriái általi ingyenes 

használatának feltételeiről, módjáról és eljárásáról  

 

1. szakasz 
Jelen Szabályzat részletesen meghatározza a parkolók területén kijelölt parkolóhelyek (a 

továbbiakban: Szabályzat) fogyatékossággal élő személyek egyes kategóriái általi ingyenes 

használatának feltételeit, módját és eljárását.  

 

2. szakasz 
1. A parkolók területén kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatának jogát, illetve a 

fogyatékossággal élők számára kiadott, öntapadó fóliás parkolási igazolvány birtoklásának (a 

továbbiakban: parkolási igazolvány) jogát az alábbi fogyatékossággal élő személyek 

gyakorolhatják:  
2. mozgássérültek, akiknek a vezetéshez szükséges végtagjaik sérültek, legalább 70%-os testi 

károsodással;  
3. súlyos neuromuszkuláris betegségben, disztrófiában, bénulásban, quadriplégiában, sclerosis 

multiplexben és cerebrális bénulásban szenvedők, legalább 70%-os testi károsodással;  
4. legalább 90%-ban látássérült személyek;  
5. mentális zavarokkal küzdő személyek;  
6. hadirokkantak és békeidei katonai rokkantak;  
7. polgárháborús rokkantak I-IV rokkantsági csoportból és  
8. dializált személyek, ha járművüket személyes szállításukra használják.  
 

3. szakasz 

A jelen szabályzat 2. szakaszában említett személyek jogaik gyakorlása során a parkolási 

igazolványt Topolya községben, valamint a Szerb Köztársaság területén a fogyatékossággal élők 

járművei számára fenntartott parkolóhelyeken használhatják, az illetékes minisztérium által 

meghatározott módon.  

 



4. szakasz 

A parkolási igazolvány ingyenes, nincs időkorlát a parkolás időtartamát illetően és univerzális, azaz 

a Szerb Köztársaság egész területén érvényes a fogyatékossággal élők járművei számára fenntartott 

helyeken.   

 

5. szakasz 
A fogyatékossággal élő személyek járművei számára fenntartott parkolóhelyek meghatározása és 

jól látható jelölése a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően történik.  

 

6. szakasz 

A benyújtott kérelem alapján Topolya Községi Közigazgatási Hivatala harcos- és 

rokkantvédelemmel megbízott szűkebb szervezeti egysége dönt a jelen Szabályzat 2. pontjában foglalt 

jogról.  

A kérelmet feldolgozó tisztviselő köteles betekinteni, beszerezni és feldolgozni azokat a tényeket, 

amelyekről hatósági nyilvántartást vezetnek, és amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek.  

A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatát lehetővé tévő parkolási igazolványt, a Topolya 

Községi Közigazgatási Hivatala harcos- és rokkantvédelemért felelős szervezeti egysége által kiadott 

végzés alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala kommunális tevékenységekkel megbízott 

osztálya állítja ki.  

 

7. szakasz 
A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatának jogát a jelen szabályzat 2. szakaszában említett 

személy gyakorolhatja, feltéve, hogy:  

1) lakhelye Topolya község területén található;  

2) járműtulajdonos, vagy pénzügyi lízingszerződés alapján a jármű használója;  

3) a járművet a jelen szabályzat 2. szakaszában említett személy vagy a vele közös 

háztartásban élő személy neve alatt jegyezték be;  

4) a járművet BT rendszámtáblával jegyezték be.  

 

9. szakasz 
A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használati jogának gyakorlására vonatkozó kérelmet a kísérő 

dokumentációval Topolya Községi Közigazgatási Hivatala harcos- és rokkantvédelméért felelős 

szűkebb szervezeti egységéhez kell benyújtani.  

A kérelmező lehet a jelen szabályzat 2. szakaszában említett személy vagy a közös háztartás tagja.  

A jelen Szabályzat értelmében a közös háztartás tagjai közé tartozik a fogyatékossággal élő személy 

szülője, házastársa, élettársa, gyermeke, örökbefogadó szülője, gyámja, nevelőszülője, valamint a 

fogyatékossággal élő személlyel közös háztartásban élő más személy, aki ugyanazon a lakcímen van 

bejelentve.  

 

10. szakasz 
A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használati jogának gyakorlására vonatkozó kérelemhez az alábbi 

dokumentációt szükséges csatolni:  

- fénykép (2,5 x 3 cm vagy 3 x 3,5 cm)  

- személyi igazolvány fénymásolata vagy leolvasott személyi igazolvány a kérelmező, 

illetve a közös háztartás tagja lakhelyének igazolására;  

- fogyatékossággal élő személy vagy közös háztartásban élő személy forgalmi 

engedélyének fénymásolata a jármű tulajdonjogának igazolásaként;  



- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat a fogyatékossággal élő 

személlyel való rokonsági fok igazolásaként, határozat a gyámságról vagy a nevelőszülői 

gondozásról, két tanú nyilatkozata az élettársi közösségről;  

- a fogyatékossággal élő személy megállapított státuszának igazolása:  

a) az illetékes hatóság végzésének, igazolásának vagy véleményének fénymásolata a sérülés 

fajtájáról és mértékéről, illetve a fogyatékosság meghatározott fokáról;  

b) a más személy általi segítségnyújtásra és gondozásra való jogosultságról szóló végzés 

fénymásolata;  

c) a hadi-/békeidei katonai rokkantság, polgári háborús rokkantság elismeréséről szóló végzés 

fénymásolata;  

d) orvosi dokumentáció.  

 

 

11. szakasz 
 A kérelmező köteles a jelen Szabályzat 10. szakaszában foglaltak mellett, az eljárást lefolytató 

szerv véleménye szerint a határozathozatalhoz szükséges egyéb dokumentumokat is benyújtani.  

 

12. szakasz 
A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatának jogát a fogyatékossággal élő személy csak egy 

járműre gyakorolhatja.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jog a felhasználó személyes joga, és csak 

fogyatékossággal élő személy vagy kísérő személy gyakorolhatja, de kizárólag a fogyatékossággal élő 

személy jelenlétében élhet vele.  

 

13. szakasz 
A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatba vételi jogának jóváhagyásáról szóló végzés a 

tárgyévre szól.  

Ha olyan változás áll be, amely a kijelölt parkolóhelyek ingyenes használati jogának gyakorlását 

érinti, azt a felhasználó köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni az illetékes hatóságnak.  

Az a személy, aki élt a kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatának jogával, legkorábban a végzés 

érvényességi idejének lejárta előtt 30 nappal új kérelmet nyújthat be, és nem köteles a teljes 

dokumentációt benyújtani, csak a kérelmet, a fényképet, a személyi igazolvány fénymásolatát, valamint 

a nyilatkozatot arról, hogy nem történtek változások a megállapított tényekben.  

 

14. szakasz 
A kijelölt parkolóhelyek ingyenes használatának jogáról szóló végzés ellen a végzés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni Topolya Községi Tanácsánál.  

 

15. szakasz 
E Szabályzat meghozatalának napján lép hatályba, és megjelenik Topolya Község Hivatalos 

Lapjában. 

 

Szedlár Péter, s.k. 
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