Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör., a 22/2014.(VI.30.) Ör., a 28/2016.
(VI.29.)Ör, a 3/2018.(I.25.)Ör és a 29/2018.(VI.27) Ör-rel módosított
29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
a korlátozott forgalmú övezet
behajtási rendjének szabályozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3.§
(1) bekezdése és 6.§, 12.§ tekintetében a közigazgatósági hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 19.§ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a 10.§ tekintetében a közigazgatósági hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 112.§ (2) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 12.§ (3) bekezdése tekintetében a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt
korlátozott forgalmú övezetre terjed ki.
(2) Korlátozott forgalmú övezet: Veszprém város közigazgatási területén belül
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. §-ának (1) bekezdése n) pontja
szerinti mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával és a KRESZ 14. §ának (14) bekezdése szerinti: kivéve engedéllyel kiegészítő táblával jelölt
terület.
2.§ (1) A korlátozott forgalmú övezetbe tartoznak a rendelet 1. mellékletében
meghatározott területek.
(2) A korlátozás érvényesítése forgalomtechnikai eszközzel, így különösen
jelzőtáblával, burkolati jellel történik.
3. § (1) A korlátozott forgalmú övezetben gépjárművel közlekedni a 4.§-ban
meghatározottakat kivéve hatósági igazolvány, vagy meghatározott esetre, vagy időtartamra kiadható behajtási engedély (továbbiakban együtt:
behajtási engedély) birtokában lehet az engedélyben meghatározott
feltételekkel, útvonalon és időtartam alatt.
(2) A behajtási engedély kiállításáról a polgármester átruházott hatáskörben,
önkormányzati hatósági jogkörben hoz döntést.

4. §1

(1) A korlátozott forgalmú övezetben behajtási engedély nélkül
közlekedhetnek és feladataik ellátásának idejéig várakozhatnak a
következő gépjárművek:
a) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt
gépjárművek,
b) a Rendőrség, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok, az orvosi ügyelet, a mentőszolgálat, a
közterület-felügyelet, a gyepmester és Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott
gépjárművei,
c) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárművei,
d) az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági,
közegészségügyi és egészségügyi feladat ellátására szolgáló,
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek,
e) postai gyűjtő- és kézbesítő, csomagküldő szolgálat ellátására szolgáló,
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművek,
f) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személy gépjárműve,
vagy a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjármű, és a
betegszállítást végző szervezetek azonosításra alkalmas jelzéssel
ellátott gépjárműve,
g) a taxi szolgáltatást végző, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott,
célforgalmi jelleggel közlekedő gépjárművek,
h) a menetrend szerint közlekedő autóbuszok, turisztikai szolgáltatást
végző, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott, célforgalmi jelleggel
közlekedő gépjárművek,
i) pénzszállítást végző cégek azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott
gépjárművei,
j) sürgősségi orvosi ellátást végző személyek gépjárművei, amennyiben
várakozási engedéllyel rendelkeznek,
k) a Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség használatában levő
azonosításra alkalmas egységes jelzéssel ellátott gépjárműve.
(2) A korlátozott forgalmú övezeten belül a Vár utcában behajtási engedély
nélkül közlekedhetnek és várakozhatnak szentmise alatt, azt megelőző és
követő félórában a személygépjárművek.

5. §

2

(1)

A korlátozott forgalmú övezetben gépjárművel közlekedni és várakozni
behajtási engedéllyel lehet a következő esetekben:
a) az övezettel határos valamely ingatlan tulajdonosának, használójának
(a továbbiakban együtt: tulajdonosának) - tulajdonában lévő, vagy
általa fenntartott – az ingatlanra, mint telephelyére vagy lakcímére

1
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A rendelet 4. §-át módosította a 6/2014. (II.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése 2014. március 1-jei hatállyal.
A rendelet 5. §-át módosította a 30/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2013. november 1-jei hatállyal.

(továbbiakban együtt: telephelyére) bejegyzett személygépkocsijával
történő behajtás esetén, amennyiben az ingatlanon parkolási
lehetőséggel rendelkezik,
b) az övezettel határos valamely ingatlan tulajdonosának, használójának,
kezelőjének - tulajdonában lévő, vagy általa fenntartott – e
telephelyére bejegyzett személygépkocsijával történő behajtás esetén,
amennyiben saját garázzsal rendelkezik,
c) az övezettel határos valamely ingatlan tulajdonosának - tulajdonában
lévő, vagy általa fenntartott - e telephelyére, bejegyzett
személygépkocsijával történő behajtás, ki és beszállás, valamint
rakodás idejére történő megállás esetén, amennyiben az ingatlanon
parkolási
lehetőség
nem
biztosítható.
Lakásonként
kettő,
telephelyenként, intézményenként egy behajtási engedély kiadására
kerülhet sor,
d) az övezetben lévő intézmény vezetőjének kérésére az intézmény
dolgozója, a kérelemben meghatározott személygépkocsival történő
közlekedése esetén, amennyiben a parkolás az intézmény ingatlanán
történik, és az engedélyesek száma az ingatlanon lévő parkolóhelyek
számát nem haladja meg,
e) a 3,5 tonnát meg nem haladó összsúlyú járművek övezetbe történő
rendszeres áruszállítás esetén,
f) anyagszállítást végző 7,5 tonnát meg nem haladó összsúlyú
gépjárművek - költözködés, az övezetben történő építkezés céljából egy alkalomra történő behajtása esetén,
g) rendezvényt kiszolgáló, 7,5 tonna összsúlyt meg nem haladó, szállító
gépjárművek egyedi rendezvény kiszolgálása céljából történő behajtása
és várakozása esetén,
h) a területen belül lévő intézmény által - gépjárműhasználatot is igénylő szolgáltatás így különösen: esküvő, keresztelő igénybevétele céljából és
idejére legfeljebb 3 személygépkocsi egy alkalomra történő behajtása
esetén,
i) az övezeten belül szervezett rendezvény kiemelt vendégét így
különösen védnökét, előadóját szállító személygépkocsi egy alkalomra
történő behajtása és közterületen történő, 4 órát meg nem haladó
várakozása esetén,
j) az övezetben működő intézmény vendégét szállító személygépkocsi 1
alkalomra történő behajtása esetén, amennyiben a parkolás az
intézmény saját területén történik
3
k) az árufeltöltés csak kézi mozgatással történhet.
(2) A §-ban meghatározott esetekben, amennyiben a kérelmező, vagy az általa
végzett tevékenység megfelel a §-ban meghatározott feltéteknek, a
behajtási engedélyt a kérelemnek megfelelően ki kell állítani.
(3) A c) pontban meghatározott rendelkezésektől a 2. melléklet 11., 15., 22.,
24. pontjában meghatározott esetekben el lehet térni a behajtással,
3

Kiegészítette a 22/2014. (VI.30.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2014. július 1. napjától.

várakozással érintett személygépkocsi tulajdon- vagy fenntartói joga
tekintetében.
6. § A polgármester átruházott hatáskörben engedélyezi a 7,5 tonna összsúlyt
meghaladó gépjármű behajtását, feltéve, ha:
a) az övezeten belül történő építkezés esetén az építkezéssel összefüggő
szállítás 7,5 tonna összsúly alatti járművel nem lehetséges,
b) az övezeten belüli rendezvény tartása esetén a rendezvény kiszolgálása 7,5
tonna összsúly alatti járművel nem lehetséges.
7. § (1) Nem adható behajtási engedély ügynöki tevékenység végzésére, járműből
történő árusításra, vagy egyéb, a járműből történő kereskedelmi,
szolgáltatási tevékenység végzésére.
(2) A korlátozott forgalmú övezetben működő intézmény, kereskedelmi, vagy
szolgáltató vállalkozás részére csak eseti, meghatározott időtartamra szóló
behajtási engedély adható, ha az intézmény vállalkozás működési -,
érdekkörét érintően rendszeres áruszállítás nem történik.
8.§ (1) 4.§ d), e), g), h), i), az 5.§ c), e), f), g) és a 6.§-ban meghatározott
esetekben a várakozási idő közterületen legfeljebb harminc perc lehet a
folyamatos rakodás és folyamatos munkavégzés idejének kivételével,
melynek kezdetét a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható
módon elhelyezett várakozást ellenőrző óra működtetésével kell igazolni.
(2) A korlátozott forgalmú övezetben a megengedett haladási sebesség 20
km/óra.
(3) Az övezetekre vonatkozó további korlátozásokat a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
9.§ (1) A behajtási engedély iránti kérelem tartalmazza:
a) természetes személy esetén a kérelmező nevét, természetes
személyazonosító adatait, bejelentett lakóhelyét és tartózkodási helyét;
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
esetén a szervezet cégjegyzék szerinti elnevezését, székhelyét,
telephelyét, a cégjegyzésre jogosult személy nevét, a cégbejegyzés
számát,
b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
c) a gépjármű típusát,
d) a gépjármű forgalmi engedélyének számát,
e) a gépjármű össztömegét,
f) az igényelt behajtási engedély típusát,
g) a behajtási engedély kiadását megalapozó dokumentum, nyilatkozat
megjelölését,
h) a korlátozott forgalmú övezeten belül a kérelemmel érintett területet.

(2)4 A kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolni kell, vagy be kell mutatni a
(1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumot, nyilatkozatot.
10.§5
11.§(1)6 A korlátozott forgalmú övezetekben behajtási engedély igénybevételére
jogosító hatósági igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

az érintett személygépkocsi rendszámát, vagy
áruszállítást végző jármű rendszámát,
a jogosultság önkormányzati rendelet szerinti jogcímét,
a jogosultság közterületi lehatárolását,
a jogosultság önkormányzati rendelet szerinti időtartamra
korlátozását.

történő

(2) A behajtási engedély lehet – rendszeres behajtásra jogosítóan - egy éves
időtartamra szóló hatósági igazolvány, vagy meghatározott időtartamra
adható egyszeri behajtási engedély.
(3) A (2) bekezdés szerinti egyszeri, vagy rendszeres behajtásra jogosító
behajtási engedély kártyaszerű kivitelben kerül kiadásra. Az engedélyt a
gépjármű első szélvédője mögé, teljes terjedelmében kívülről jól látható
módon kell elhelyezni.
12.§(1) A behajtási engedélyt vissza kell vonni, ha:
a) a jogosult az engedély kiállításához szükséges jogosultság feltételeivel
nem rendelkezik,
b) a jogosult az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő módon
közlekedik, vagy várakozik a korlátozott forgalmi övezetben,
c) a jogosult a várakozást ellenőrző órát szabálytalanul használja.
(2) A behajtási engedély
hatáskörben jogosult.

visszavonására

a

polgármester

átruházott

(3) Ha a közterület-felügyelő feladatainak végzése során az (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározottakról tudomást szerez, vagy azt észleli, jelzi a
hatáskör gyakorlójának.
13.§(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) Hatályát veszti:

A rendelet 9. § (2) bekezdését módosította a 30/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2013. november 1-jei
hatállyal.
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2018.(I.25.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2018. január 26. napjától.
6 Módosította a 3/2018.(I.25.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2018. január 26. napjától.
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1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjének szabályozásáról szóló
69/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete,
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjének szabályozásáról szóló
69/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
14/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete,
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjének szabályozásáról szóló
69/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
40/2009. (VI.29.) önkormányzati rendelete.
Veszprém, 2012. május 31.
Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet7,8,9,10 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjének
szabályozásáról szóló 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez
A korlátozott forgalmú övezet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vár utca
Óváros tér 1-9. épületek által határolt terület
Óváros tér 10-18. épületek által határolt terület
Fortuna udvar (Szabadság tér 3-13. épületek által közbezárt terület)
Sarolta udvar (Kossuth L. u. 5-7. épületek által határolt terület)
Kossuth L. u. 1-3. épületek által határolt terület
Kossuth tömbbelső (Posta szervizútja a Kossuth L. u 9-19. és a Cserhát 7.
épületek által határolt terület)
8. Színházkert
9. Kossuth L. u. (sétálóutca)
10. Virág Benedek u. 6-8-10-12. épületek által határolt terület
11. József A. u. 3-5-7. épületek által határolt terület
12. Cserhát 1. (X. emeletes) melletti terület
13. Cserhát 2. (szervizút felőli terület)
14. Kittenberger K. u. 13-15-17. (Állatkert felé vezető szakasza)
15. Március 15. u. 4. és a Diósi M. u. 2. közötti szervizút
16. Haszkovó u. 39. és a Deák F. Ált. Iskola közötti szervizút
17. Vörösmarty tér 10-12 közötti közterület (Földhivatal mögött)
18. A veszprémi 1651 hrsz-ú közterület (Táncsics Mihály utca 3., 5., 7. épületek előtti
közterület)
19. Főposta tér
20. Szent Imre tér
21. Mindszenty út 1.
22. Erzsébet sétány 1-3.

A rendelet 1. mellékletét 18. ponttal kiegészítette a 30/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2013. november
1-jei hatállyal.
8 Kiegészítette a 22/2014. (VI.30.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2014. július 1. napjától.
9 Kiegészítette a 22/2014. (VI.30.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2014. július 1. napjától.
10 Módosította a 29/2018.(VI.27.)Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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2. melléklet11,12,13,14,15,16,17,18,19 Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a korlátozott forgalmú övezet behajtási
rendjének szabályozásáról szóló 29/2012. (V.31.) önkormányzati
rendeletéhez
Eseti korlátozások a korlátozott forgalmú övezetekben
1.

Vár utca:
Behajtás a 4.§, az 5. § a) - j) pontjai és a 6. § szerinti feltétellel

2.

Óváros tér:
Behajtás a 4.§
feltétellel

(1) bekezdése, az 5.§ c) – i) pontjai és a 6.§ szerinti

3.

Óváros tér 10-18.:
Behajtás a 4.§ a), b), c), d), e), f) g), (j) pontjai, az 5.§ a), b), c), f), pontja
és a 6.§ a) pontja szerinti feltétellel

4.

Fortuna udvar:
Behajtás a 4.§ a) – g) pontjai, a 4.§ i), j) pontjai, az 5.§ a), b), c), e), f),
pontja és a 6.§ a), pontja szerinti feltétellel

5.

A Fortuna udvar megnevezésű korlátozott forgalmú övezetben:
A Szabadság tér 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. szám alatti
épületekben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek
lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett természetes személy
tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött
behajtási engedély adható korlátlan várakozási időtartamra, amennyiben a
Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott kedvezményes lakossági
bérlettel rendelkezik.

6.

Sarolta udvar:
Behajtás a 4.§ a) – g) pontjai, a 4.§ i), j) pontjai szerinti feltétellel

7.

Kossuth utca 1-3.:

A rendelet 2. mellékletének 1. pontját módosította a 6/2014. (II.27.) Ör. 2. § (2) bekezdése 2014. március 1-jei
hatállyal.
12 Módosította a 28/2016. (VI.29.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
13 Módosította a 28/2016. (VI.29.) Ör. 2. §. Hatályos 2016. július 1-jei hatállyal.
14 Módosította a 22/2014. (VI.30.) Ör. 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 1. napjától.
15 A rendelet 2. mellékletét 23. ponttal kiegészítette a 30/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése 2013.
november 1-jei hatállyal.
16 A rendelet 2. mellékletét 24. ponttal kiegészítette a 30/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése 2013.
november 1-jei hatállyal.
17 Kiegészítette a 22/2014. (VI.30.) Ör. 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 1. napjától.
18 Kiegészítette a 22/2014. (VI.30.) Ör. 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 1. napjától.
19 Módosította a 29/2018.(VI.27.)Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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Behajtás a 4.§ a) – g) pontja, a 4. § i), j) pontjai, az 5.§ a), b), c), e), f)
pontja és a 6.§ a) pontja szerinti feltétellel.
A Kossuth utca 1-3. sz. alatti alatti épületekben bejelentett lakóhellyel
rendelkező természetes személyeknek lakásonként 2 db, az adott lakásba
bejelentkezett természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira
szóló, forgalmi rendszámhoz kötött behajtási engedély adható korlátlan
várakozási időtartamra, amennyiben a Veszprém város fizető parkolási
rendszerének
szabályozásáról
szóló
önkormányzati
rendeletében
meghatározott kedvezményes lakossági bérlettel rendelkezik.
8. Kossuth tömbbelső:
Behajtás a 4.§ a) – g) pontja, a 4.§ i), j) pontjai, az 5.§ a), b), c), e), f)
pontja és a 6.§ a) pontja szerinti feltétellel.
9. A Kossuth tömbbelső megnevezésű korlátozott forgalmú övezetben:
Kossuth utca 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. szám alatti épületekben és a
Cserhát 7. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel rendelkező
természetes személyeknek lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett
természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi
rendszámhoz kötött behajtási engedély adható korlátlan várakozási
időtartamra, amennyiben a Veszprém város fizető parkolási rendszerének
szabályozásáról
szóló
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
kedvezményes lakossági bérlettel rendelkezik.
10. Színházkert:
Behajtás a 4.§ a) –f) pontjai, a 4.§ j) pontja, az 5.§ b), c), d), e), f), g), i), j)
pontja és a 6.§ szerinti feltétellel
11. A Színházkert megnevezésű korlátozott forgalmú övezetben:
A Petőfi Színház igazgatója által meghatározott személyeknek 1 db,
természetes személy tulajdonában lévő személygépkocsira szóló forgalmi
rendszámhoz kötött behajtási engedély adható meghatározott várakozási
időtartamra.
12. Kossuth Lajos utca:
Behajtás a 4.§ a,b,d,j pontja, az 5.§ f,g,k pontja és a 6.§ szerinti feltétellel
13.

Virág
Benedek utca 6-8-10-12. sz. alatti épületek által határolt terület:
Behajtás a 4.§ a), b), d), e), f), j) pontja, az 5.§ a), b), c), d), e), f) pontja és
a 6.§ a) pontja szerinti feltétellel.

14. József A. utca 3-5-7.:
Behajtás a 4.§ a) – g) pontja, a 4.§ j) pontja, az 5.§ b), c), e), f) pontja és a
6.§ a) pontja szerinti feltétellel.
15. A József A.
övezetben:

utca

3-5-7.

megnevezésű

korlátozott

forgalmú

A József A. u. 3., 5., 7. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel rendelkező
természetes személyeknek lakásonként 2 db, az adott lakásba bejelentkezett
természetes személy tulajdonában, vagy a polgári törvénykönyv szerinti
hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi
rendszámhoz kötött behajtási engedély adható korlátlan várakozási
időtartamra.
16. Cserhát 1. :
Behajtás a 4.§ a) – g) pontja, a 4.§ j) pontja, az 5.§ a), f) pontja és a 6. § a)
pontja szerinti feltétellel.
17. Cserhát 2. :
Behajtás a 4.§ a) – g) pontja, a 4.§ j) pontja, az 5.§ a), f) pontja és a 6. § a)
pontja szerinti feltétellel.
18. Kittenberger K. u. (Állatkert):
Behajtás a 4.§ a) – j) pontjai, az 5.§ a) – g) pontjai, az 5.§ i), j) pontja és a
6.§ szerinti feltétellel.
19. Március 15. u. 4. - Diósi M. u. 2. közötti szervizút:
Behajtás a 4.§ a) –f) pontjai, a 4.§ j) pontja, az 5.§ e), f) pontja és a 6.§ a)
pontja szerinti feltétellel.
20. Haszkovó 39.:
Behajtás a 4.§ a), b), d), f), j) pontja szerinti feltételekkel.
21. Vörösmarty tér 10-12.:
Behajtás a 4.§ a) – j) pontjai, az 5.§ a), b), c), d), e), f) pontja és a 6.§ a)
pontja szerinti feltétellel.
22.

A Vörösmarty tér 10-12. megnevezésű korlátozott forgalmú
övezetben:
A Vörösmarty tér 10., 12., Mártírok útja 3. szám alatti épületben bejelentett
lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek lakásonként 2 db, az adott
lakásba bejelentkezett természetes személy tulajdonában, vagy a polgári
törvénykönyv szerinti hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsira
szóló, forgalmi rendszámhoz kötött behajtási engedély adható korlátlan
várakozási időtartamra.

23. A veszprémi 1651 hrsz-ú közterület (Táncsics Mihály utca 3., 5., 7.
épületek előtti közterület)
Behajtás a 4. § a) –g) pontjai, a 4. § j) pontja, az 5. § a), b), e), f) pontja és a
6. § a) pontja szerinti feltétellel.
24. A veszprémi 1651 hrsz-ú közterület (Táncsics Mihály utca 3., 5., 7.
épületek előtti közterület)
A Táncsics Mihály utca 3., 5., 7. szám alatti épületben bejelentett lakóhellyel
rendelkező természetes személyeknek lakásonként 2 db, az adott lakásba

bejelentkezett természetes személy tulajdonában, vagy a polgári törvénykönyv
szerinti hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi
rendszámhoz kötött behajtási engedély adható korlátlan várakozási
időtartamra

25. Főposta tér
Behajtás a 4.§ a), b), d), j) pontja, az 5.§ f), g), k) pontja és a 6. § szerinti
feltétellel.
26. Szent Imre tér
Behajtás a 4.§ a), b), d), j) pontja, az 5.§ f), g), k) pontja és a 6.§ szerinti
feltétellel.
27. Mindszenty út 1. :
Behajtás a 4.§ a) – g) pontjai, a 4.§ j) pontja, az 5.§ a), c), f), pontja és a 6.§
a) pontja szerinti feltétellel.
28. Erzsébet sétány 1-3. :
Behajtás a 4.§ a) –g) pontjai, a 4.§ j) pontja, az 5.§ f) pontja és a 6.§ a)
pontja szerinti feltétellel.

