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E l ő t e r j e s z t é s  

 
A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 

módosításáról (az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos szabályozás pontosításáról) 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közterületek használatára vonatkozó szabályokat jelenleg a Biatorbágy Város Képviselő-
testülete 7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete - a közterületek használatáról szóló 
reklámhordozók elhelyezéséről szóló – tartalmazza.  
 
A rendelet módosítást az alábbiak miatt javasoljuk: 
 

 
A városban közterületein problémát okoznak az otthagyott üzemképtelen, roncs, 
elhagyott járművek. A rendelet vonatkozó részeinek pontosításával szabályozásra 
kerülhet ezek közterületről történő jogszerű elszállítása, őrzése, így a probléma 
megoldhatóvá válik.  
 
Javasolom továbbá egy helyi vállalkozóval szerződés megkötését ezen járműveknek a 
rendelet és az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő elszállítására, és a 
telephelyén a rendelet és az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő 
őrzésére, a közterület-felügyelővel való szoros együttműködésben. A szerződés 
tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 
 

 
       Az ilyen módon közterületen hagyott járművek száma évente előreláthatólag nem fogja 

meghaladni az ötöt. 
 
 
Fentiek alapján, kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a rendelet-tervezet, illetve a 
szerződés tervezetének megvitatására. 
 
Biatorbágy, 2017. május 10. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította: dr. Hajdu Boglárka jogi előadó, Szervezési Osztály 



 
 
 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2017. (V. 25.) határozata 

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
módosításával kapcsolatos Szolgáltatási Szerződésről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
  

1) elfogadja a határozat mellékletét képező Szolgáltatási Szerződést, amely a járművek 
elszállítására és visszaszolgáltatására, valamint állagmegóvására és őrzésére 
szolgál, 

2) felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás megkötésére, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 
 

(A Szolgáltatási Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: szerződés megkötésére 8 nap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy 
Város Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete, 

valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontban, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-
ban kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet1) 3.§ f) pontja az alábbiak szerint módosul: 

f) üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel 
és jelzéssel vehet részt, de a hatósági jelzése hiányzik vagy az engedélye lejárt, 
érvénytelen. Üzemképtelen az a jármű is, amely sérülése miatt alkalmatlanná vált a közúti 
közlekedésre. 

 
2.§ A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet1) 3.§ - a következő t) és u) pontokkal egészül ki: 

t) roncs jármű: minden olyan ingó dolog, amely rendeltetését tekintve nyilvánvalóan a közúti 
közlekedésben való részvétel célját szolgálta, és amely látható állapotát tekintve a 
forgalomba való visszahelyezésre már alkalmatlan 

u) elhagyott jármű: minden olyan közúti közlekedésre alkalmas és hatósági jelzéssel ellátott 
jármű, amelynek tulajdonosát, , üzembentartóját, használóját nem lehet megállapítani, és 
amelyet bármely okból a közterület-felügyelet jelzésétől, vagy az lehagyott jármű észlelésére 
vonatkozó bejelentéstől számítva a közterületen legalább hat hónapot meghaladóan 
tárolnak, hogy azzal a forgalomban nem vesznek részt, és a közterület igénybevételére 
vonatkozó szerződéssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkeznek.  

3.§ A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet1) 16.§ (1),(3),(4),(5),(7), (8), (9) pontja az alábbiak szerint módosul: 

(1) Tilos roncs és elhagyott járműnek, továbbá üzemképtelen járműnek a következő 
mondatban rögzített kivétellel közterületen történő tárolása. Az üzembentartó az 
üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles 10 napon belül eltávolítani a 
közterületről, amennyiben ez nem lehetséges, további, legfeljebb 30 napos időtartamra a 
közterület-használat engedélyezhető. 

(3) Az engedély nélkül, illetőleg jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen 
járműveket az önkormányzat elszállíttatja. A baleset során megsérült és elhagyott 
járműveket az út kezelője eltávolíttathatja, és megbízó útján a megbízó erre a célra kijelölt 
telephelyére szállíttathatja. 



 

(4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotáról – szükség esetén szakértő 
bevonásával – jegyzőkönyvet kell felvenni, képfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt kell 
készíteni. 

(5) A hatóságilag elszállított üzemképtelen, roncs, elhagyott járműveket a megbízott a a 
Polgári Törvénykönyvben rögzített jogalap nélküli birtoklás és megbízás nélküli ügyvitel 
szabályai szerint tárolja. 

(7) Az üzemképtelen, roncs, elhagyott járművet a tárolótelepre történő beszállítását követő 
munkanapon – jegyzőkönyv felvétele mellett – lehetőleg roncsolásmentesen, - fel kell nyitni a 
jármű egyedi azonosító jelének megismerése céljából, majd le kell zárni, és a járműben talált 
ingóságokat – ugyancsak jegyzőkönyv felvételével – a megbízott köteles őrzésre átvenni. A 
jármű azonosító adatainak ismeretében az üzembentartó személyét meg kell állapítani. 

(8) Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, megbízott a beszállítást követően 
haladéktalanul köteles őt értesíteni az elszállítás tényéről, valamint köteles a tulajdonost a 
jegyzőkönyv egy példányának megküldésével írásban felszólítani a jármű átvételére. 
Amennyiben az értesítést követő 15 napos határidő eredménytelenül telik el, a határidő 
elteltét követő három hónapon belül a felszólítást meg kell ismételni. Ismeretlen tulajdonos 
esetén a felszólítást az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(9) Ha a tulajdonos nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet 
az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a jármű értékesíthető, vagy 
más módon hasznosítható.  

4.§ A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet1) 17.§ (1),(2),(3) pontja az alábbiak szerint módosul, a (4) pontja 
hatályát veszti, helyébe az (5) pont lép: 

17.§ (1) Az üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek és az azokban talált dolgok 
értékesítésére a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek 
elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) 
IRM rendelet rendelkezései az irányadók. 

(2) Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül 
jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, az elszállítási és tárolási költségekkel 
csökkentett ellenértékét ki kell fizetni. 

(3) Az üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek elszállítási és tárolási költségének összegét 
a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 



5-ös számú melléklet Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
16/2015.(X.30.) rendeletéhez: a jármű elszállításával kapcsolatos költségek 
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      SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
 

Járművek elszállítására és visszaszolgáltatására, valamint állagmegóvására és 
őrzésére 

 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Megrendelő 
cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
törzskönyvi azonosító: 730084 
statisztikai számjel:  15730088-8411-321-13  
adószám: 15730088-2-13   
bankszámlaszám: 10918001-00000005-65370086  
képviseli: Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 
 
 
másrészről 
 
………………..., mint Közreműködő 
cím:  
statisztikai számjel:  
adószám:  
bankszámlaszám:  
képviseli:  
 
(a továbbiakban: együttesen: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és időben az alábbiak 
szerint: 
 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
 
1.  A szerződés célja: Biatorbágy Város közigazgatási területén  a közutak rendjének és a 
közterületek tisztaságának biztosítása, a forgalmi akadályt képező járművek közérdekből 
való eltávolítása és ezen vagyontárgyak jogi sorsának méltányos és biztonságos rendezése 
érdekében az üzemképtelen járművek, roncs járművek, elhagyott járművek, illetve 
közterületen szabálytalanul tárolt járművek, illetve szabálytalanul várakozó járművek 
elszállításának, visszaszolgáltatásának, állagmegóvásának és őrzésének feladata jelen 
szerződés tartalmának megfelelően ellátásra kerüljön. 
 
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során figyelemmel 
lesznek: a közterület-felügyeletről szóló 1999.LXIII. törvényben (a továbbiakban: Kftv.), a 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a 
továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyeleti intézkedések végrehajtásának módjáról és 
eszközeiről szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendeletben, különös tekintettel ”a kerékbilincs 
közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült 
költségekre vonatkozó szabályokról” szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben, valamint jelen 
szerződés tárgyához kapcsolódó valamennyi más jogszabályban foglaltakra. 
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                                                  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 
3. Megrendelő megrendeli, Közreműködő elvállalja a Biatorbágy Város Önkormányzatának 
közigazgatási határán belül található minden közterületen, az üzemképtelen járművek, roncs 
járművek, elhagyott járművek, illetve közterületen szabálytalanul tárolt járművek, illetve 
szabálytalanul várakozó járművek elszállítását, visszaszolgáltatását, valamint 
állagmegóvását és őrzését. 
 
 
4. Közreműködő legkésőbb jelen szerződés aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy ”a 
kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a 
felmerült költségekre vonatkozó szabályokról” szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 2.§ (1) 
bekezdésében rögzített felelősségbiztosítással rendelkezik. 
 
 
                                                  A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
 

A járművek elszállítása  
 
5.   A Megrendelő – a rendőrhatóság értesítése mellett -  a közterület-felügyelő intézkedése 
alapján elszállíttathatja a szabálytalanul elhelyezett üzemképtelen járműveket, roncs 
járműveket, elhagyott járműveket, illetve közterületen szabálytalanul tárolt járműveket, illetve 
szabálytalanul várakozó járműveket a KRESZ 15. § (9) bekezdésében, 37. § (4) 
bekezdésében, 40.§ (1)-(3) és (5), valamint (8) bekezdésének b) és c) pontjában, illetőleg az 
59. § (1) bekezdésének c)-d) pontjában, illetve (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
 
6.  Az elszállításról a Megrendelő a jelen szerződésben félként megnevezett Közreműködő 
igénybevételével gondoskodik. Az üzemképtelen jármű, roncs jármű, elhagyott jármű, illetve 
közterületen szabálytalanul tárolt jármű, illetve szabálytalanul várakozó jármű elszállítása a 
Közreműködő részére - a jármű elszállítására vonatkozóan - a közterület-felügyelő által tett 
értesítéssel kezdődik.  
 
7. Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz 
visszaérkező üzembentartó vagy a jármű használója azt kéri.  
 
 
8.  A Közreműködő a szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítása esetén a szállító járműre 
történő felrakodást, illetőleg a vontató járműhöz való rögzítését csak az intézkedő közterület-
felügyelő jelenlétében, a tároló helyre szállított jármű visszaadását – Megrendelő előzetes 
intézkedése (értesítése) alapján - a közterület-felügyelő jelenléte nélkül is végezheti. 
 
9. Az intézkedés során a közterület-felügyelő képfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt (a 
továbbiakban: felvételt) készít az elkövetett jogsértés bizonyíthatósága, illetve a jármű 
állapotának rögzítése érdekében. Az elszállítás során a Közreműködő úgy köteles eljárni, 
hogy a járműben sérülés vagy egyéb károsodás ne keletkezzen. Tekintettel arra, hogy a 
Megrendelő munkatársa az elszállítás során a járműhöz nem ér hozzá, az esetleges 
sérülésekért, károkért a felelősség a Közreműködőt terheli. A járműhasználat jogszerű 
akadályozása folytán keletkezett kárért sem a Megrendelőt, sem a Közreműködőt nem 
terheli kártérítési kötelezettség. 
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10.  Az üzemképtelen jármű, roncs jármű, elhagyott jármű, illetve közterületen szabálytalanul 
tárolt jármű, illetve szabálytalanul várakozó jármű csak a helyszínen készített 
fényképfelvétel-sorozat, videofelvétel és írásbeli jegyzőkönyv felvétele után szállítható el a 
helyszínről.  

 
11.  Az üzemképtelen jármű, roncs jármű, elhagyott jármű, illetve közterületen szabálytalanul 
tárolt jármű, illetve szabálytalanul várakozó jármű üzembentartójának megállapítása céljából 
Megrendelő a járművet ellenőrzi a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján 
vezetett nyilvántartásban. A forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű üzemben 
tartójának megállapításához a jármű egyedi azonosító jelének ismerete szükséges. A jármű 
elszállítását követő munkanapon a közterület-felügyelő jegyzőkönyv felvétele mellett a 
járművet felnyitja. A jegyzőkönyvben a felnyitás és lezárás tényén felül a gépjármű 
azonosításához szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását, és a felnyitás 
során észlelt, és az elszállításkor nem rögzített sérüléseket is. A jármű azonosító adatai 
ismeretében Megrendelő megállapítja az üzembentartót. 
 
12.  A Megrendelő az üzemképtelen jármű, roncs jármű, elhagyott jármű, illetve közterületen 
szabálytalanul tárolt jármű, illetve szabálytalanul várakozó jármű elszállításáról az illetékes 
rendőr-kapitányságot késedelem nélkül értesíteni köteles. 
 
13. Az elszállításról az ismert üzembentartót a Megrendelő köteles a jegyzőkönyv egy 
példányának megküldésével késedelem nélkül értesíteni, és felszólítja, hogy fizetési 
kötelezettségének tegyen eleget, valamint a járművet vegye át. Megrendelő az értesítésben 
az üzembentartót figyelmezteti, hogy a járművet a ”a kerékbilincs közterület-felügyelet általi 
alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó 
szabályokról” szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben foglalt feltétek szerint értékesítheti. 
 
 
14. A járművek elszállításának díját Szerződő Felek 17.250,- Ft, azaz tizenhétezer-
kétszázötven forint járművenkénti összegben határozzák meg, mely összeg az általános 
forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
 
 

 
A járművek tárolása, őrzése, állagmegóvása, visszaszolgáltatása 

 
 

15. A tárolás helye a Közreműködő tulajdonában lévő, a Közreműködő által megfelelően 
őrzött, a tevékenység végzéséhez megfelelő engedélyekkel rendelkező telephelye, illetve az 
ott található diszpécseri irodája: 
 
  Cím:   
                       Telefonszám:  
 
16.  A jármű őrzésének díját 1.200,- Ft, azaz egyezerkétszáz forint összegben határozzák 
meg, mely naponként és gépjárművenként értendő, és az általános forgalmi adó összegét 
nem tartalmazza. 
 
17. Közreműködő köteles az elszállított járművet hat hónapig őrizni. A Közreműködő 
kötelezettsége, hogy a járművet az Üzemeltető költségére és veszélyére a megfelelő 
biztonsági intézkedések megtételével őrizze mindaddig, amíg az Üzemeltető át nem veszi, 
de legfeljebb hat hónapig. A Közreműködő kötelezettsége kiterjed minden olyan 
intézkedésre, amely a jármű fenntartásához és károsodástól való megóvásához szükséges. 
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                                              SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
 
18.   A Szerződő Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik meg. 
 
 
                                                 FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
 
19. Az elszámolás a Szerződő Felek között a Közreműködő kezdeményezésére a 
Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás szerint kiállított számla alapján, esetenként 
történik.   
 
      
    VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
 
20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb – jelen szerződés 
tárgyához kapcsolódó – hatályos jogszabályok és szakmai előírások rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
 
Biatorbágy, 2017. május 
 
 

 
……..……………………………… ………….………………………………  

Tarjáni István  dr. Kovács András   

Polgármester   Jegyző  Ügyvezető 

Megrendelő képviseletében  Közreműködő képviseletében  

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 

............................................ 

Czuczor Orsolya 

Pénzügyi Osztályvezető 

 

 

 



5. számú melléklet 

A jármű elszállításával kapcsolatos költségek 

1. A jármű elszállításának költsége: 
a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint 

segédmotoros kerékpár esetén 
 ha a település lakosságszáma 10 000 és 200 000 fő között van  17 250 Ft 

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú 
függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű 
vagy ezek pótkocsija esetén az a) pontban foglalt költség háromszorosa. 

 3.  A jármű tárolásának és őrzésének költsége naponta  1 200 Ft 
 4.  A jármű értékesítésének költsége  11 500 Ft 
 5.  Csökkentett költség fizetése esetén az 1-2. pontokban meghatározott összeg 50%-át kell megtéríteni. 
 6.  Az 3-5. pontban foglalt költségek általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

 7.1  A település lakosságszámának 1. pont szerinti meghatározása esetén a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kezelő szervnek az adott év január 1-jei állapot szerint közzétett adatai az irányadók. 

 

                                                 
1 Módosította: 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 23. §. 
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