VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÓVODÁBA, ISKOLÁBA, BÖLCSŐDÉBE TÖRTÉNŐ
GYERMEKSZÁLLÍTÁSHOZ
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfelünk!
A Hegyvidéki Önkormányzat az elektronikus ügyintézés folyamatos bővítésével szeretné elérni,
hogy a hegyvidékiek kevesebb utazással, sorban állással gyorsabban tudják ügyeiket elintézni, és
ezzel párhuzamosan közösen tegyünk környezetünk megóvásáért a kevesebb papír felhasználásával.
2016. szeptember 1-jétől – a lakossági várakozási hozzájáruláshoz hasonlóan – a fizetős zónákban
az ún. „Gyermekszállítás bölcsődébe, iskolába, óvodába várakozási hozzájárulás” is intézhető
lesz elektronikusan.
A fizetős zónákban az alábbi intézmények találhatóak:
Krisztinavárosi Bölcsőde
Bíró utcai óvoda és bölcsőde
ELTE Gyakorló Óvoda
Mackós Óvoda
Orbánhegyi Óvodák (mindkettő)
Városmajori Óvoda (csak a Városmajor utca)
Süni Óvodák (mindkettő)
Németvölgyi Általános Iskola
Pannonia Sacra Általános Iskola
Városmajor Gimnázium Koós Károly Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
ELTE Gyakorló Általános Iskola
Amennyiben szeretné Ön is elektronikusan intézni a gyermekszállításhoz a kedvezményes parkolást,
fontos, hogy már azonosítottan regisztrált ügyfelünk legyen az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon. A
kedvezményes parkolás igénylése a gyermekszállításhoz a következőképpen történik:
Bejelentkezés után töltse ki az adatlapot elektronikusan az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon (az
adatokat a rendszer a háttérben ellenőrzi).
Fizesse be bankkártyával vagy átutalással a 2000 Ft-os eljárási díjat.
Az adott intézmény, ahova gyermeke jár, elektronikus levelet kap, melyben jóvá kell hagynia vagy el
kell utasítania az „intézmény-látogatási igazolást”. Amennyiben ezt 3 napon belül nem teszi meg, ön a
rendszerből kap egy e-mailt, hogy töltse fel az „intézmény-látogatási igazolást”, mivel az intézménytől
nem érkezett visszaigazolás. Ebben az esetben ezt az intézménytől kell kérni. Az iskolákban kizárólag
1-5. osztályos tanulók szülei igényelhetik ezt a fajta engedélyt.
Amennyiben az intézményi igazolás megtörténik, ön 1-3 munkanapon megkapja elektronikus úton az
engedélyt.
Ezután az adott intézmény titkárságán vagy az Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a
mobileszközön vagy kinyomtatva bemutatott engedély alapján átveheti a gépjármű ablakába
kihelyezendő parkolótárcsát.
Ezzel az engedéllyel abban a zónában lehet várakozni, ahol az intézmény található. Óvoda és
bölcsőde esetében naponta kétszer, iskola esetében naponta egyszer 20 percig.
Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Hegyvidéki Önkormányzat Ügyfélszolgálatához
alábbi elérhetőségeken: 224-5916, 224-5900/5396, 224-5900/5395.
e-mail: ugyfelszolgalat@hegyvidek.hu
Köszönjük együttműködését.
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