
KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

6300 Kalocsa Szent István király út 35. 

 

PARKOLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 

 

Kérem a Kalocsai Polgármesteri Hivatalt, hogy a 201/2021 sz. Polgármesteri határozat 2-es pont 1. sz. 

melléklete1, valamint a 3-as pont 2-es számú mellékletében2 megjelölt ingatlanban mint lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel bejegyzett lakó részére, a tulajdonomban/üzemeltetésemben lévő alább megjelölt 

forgalmi rendszámú gépjármű-gépjárművek számára, a vonatkozó mellékletben megjelölt időkorlátos 

parkolási zóna területére, korlátlan várakozás céljából parkolási engedélyt kiadni szíveskedjék. 

 

A kérelmező: 

 neve:  ______________________________________________________________________ 

 állandó vagy tartózkodási címe: __________________________________________________ 

 anyja neve: __________________________________________________________________ 

 születési hely, idő:  ____________________________________________________________ 

 elérhetőség (telefon, e-mail): ____________________________________________________ 

 

Gépjármű rendszáma: 

 jogcíme: parkolási engedély kérelem 

 a gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának: 

 neve:  

 címe:  

 a gépjármű/vek forgalmi rendszáma:  

 gyártmány, típus:  

 

Kötelező mellékletek: 

 a forgalmi engedély/ek másolata 

 lakcímet vagy tartózkodási címet igazoló dokumentumok (lakcímet igazoló kártya és személyi 

igazolvány) másolata 

 ingatlan tulajdoni lap másolata 

 

A parkolási engedély érvénye: 

A parkolási engedély tárgyév december 31. napjáig érvényes, de azonnal hatályát veszti 

amennyiben a lakóhelyre, tartózkodási helyre, gépjármű tulajdonjogára, vagy üzembentartói 

bejegyzésére vonatkozó jogviszony megszűnik. 

 

Egy ingatlan részére egy darab parkolási engedély adható, melyen valamennyi, a lakó 

tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjármű feltüntetésre kerül. Az engedély a parkolási 

kártyán feltüntetett járművek közül, az időkorlátos parkolási övezetben kizárólag egy jármű 

részére keletkeztet időkorlát nélküli várakozási jogosultságot. 
 

 

Kalocsa, 20…..év………………hó…….nap 

 

 

…………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

                                                           
1 Szent István király út „sétáló utca” szakasza – Ady utca - Hunyadi utca – Grősz utca által ölelt időkorlátos parkolási zónák területére. 

1. számú melléklet: Kalocsa, Szent István király út 28; Kalocsa, Szent István király út 30; Kalocsa, Szent István király út 32; Kalocsa, 
Negyvennyolcasok tere 1; Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 2; Kalocsa, Hunyadi utca 41; Kalocsa, Hunyadi utca 47-49; 
2 Búzapiac téren elhelyezkedő időkorlátos parkolási zónák területére. 

2. számú melléklet: Kalocsa, Tomori utca 39. 



 

A PARKOLÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA 

 

Ügymenet: 

 

Parkolási engedély iránti eljárás illetéke:----- 

Fizetés módja:---- 

Eljárási határidő: 21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az 

eljárás felfüggesztésének időtartama. 

 

Kérelem és melléklete: Benyújtása formanyomtatványon, papír alapon vagy elektronikus formában 

Formanyomtatvány beszerezhető: 

 Kalocsai Polgármesteri Hivatal (portaszolgálat) 

 Kalocsai Polgármesteri Hivatal (ügyintézőnél, I. em. 8. ajtó, ügyfélfogadási időben) 

 elektronikus formában (www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű adatok/tevékenységre működésre vonatkozó 

adatok) 

 

A kérelem benyújtható: 

 papír alapon: Kalocsai Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

 elektronikus formában: varos@kalocsa.hu 

 

Ügyintézés helye: 

 Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

 Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

 Kalocsa 6300 Szent István király út 35. 

http://www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű

