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Tisztelt  Képviselő - testület! 

 
A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő 
szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
LXXXIV.törvény 22. §-a 2009. szeptember 1-i hatállyal módosította a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-át, melynek 
következtében a közterület-felügyelet törvényben foglalt feladat- és 
hatáskörébe került a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművek 
elszállítása, tárolása, őrzése, és értékesítése.  
E feladatához a felügyelet a Kftv. 20. § (7) bekezdése szerint szerződés alapján 
közreműködőt vehet igénybe.  
E törvény végrehajtási szabályait tartalmazza a 2009. november 1. napján 
hatályba lépett, a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a 
járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó 
szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet, amely részletesen kifejti 
többek között az elszállítás, az értékesítés szabályait, és megteremti a felügyelet 
jogszabályban foglalt hatáskörét a 6 hónapon túl ki nem váltott járművek 
árveréssel, illetve határozattal történő értékesítését.  
Az egyértelmű törvényi szabályozás ellenére a Fővárosi Közterület-
felügyelet csak a szignalizáció lehetőségével él, nem szállítatja el az 
üzemképtelen gépjárműveket. 
 
A jogvita tisztázása érdekében állásfoglalást kértünk a Dr. Tiba Zsolt főjegyző 
úrtól, aki elismerte, hogy eljárásra a Fővárosi Közterület-felügyelet jogosult és 
köteles, de ennek anyagi feltételeit a Fővárosi Közgyűlés a 2010. évi 
költségvetésében nem biztosította. A Fővárosi Közterület-felügyelet elutasító 
magatartása miatt a Fővárosi Ítélőtáblához fordultunk a hatáskör megállapítása 
érdekében.  
 
A 2010. évi költségvetésében az önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
erre a feladatra a kért forrást, tehát a Képviselő-testület jóváhagyásával a jogvita 
rendezéséig, az önkormányzat felvállalhatná a közbiztonsági szempontból 
veszélyes üzemképtelen gépjárművek elszállíttatását.  
 
A leírtak alapján látszik, hogy a kérdés rövidtávú rendezésére nincs lehetőség, 
de a problémával naponta szembesülünk, ezért átmenetileg az önkormányzat 
saját költségére kell, hogy gondoskodjon az érintett járművek közterületről 
történő elszállíttatásáról, erre a célra egy az önkormányzat tulajdonában és a 
CSEVAK Zrt. kezelésében lévő bekerített terület kijelölését kezdeményezem a 
testületnél. 
 



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével 
fogadja el az előterjesztést.  
 
 
Budapest, 2010. augusztus 24.                                        
        
                                                                                                Dr. Borsány György 
 
 
                                                                                         
 
Határozati Javaslat: 

 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy  

dönt, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett, a közúti 
forgalombiztonságot és közbiztonságot veszélyeztető járművet,valamint 
üzemképtelen gépjárművet a mindenkor hatályos jogszabály(ok) 
figyelembevételével elszállíttatja. Felkéri a polgármestert, hogy ennek 
részletes szabályait szükség esetén, dolgoztassa ki és gondoskodjon a 
szabályok lakossági megismerhetőségéről. 

 
 
  Felelős: Tóth Mihály polgármester 
                végrehajtásért: szakmai előkészítésért: Oláh Istvánné 
 
 Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2010.október 01.  
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének 
támogató szavazata szükséges. 
 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett, a közúti 
forgalombiztonságot és közbiztonságot veszélyeztető járművek, valamint 
az üzemképtelen gépjárművek tárolására átmenetileg az önkormányzat 
tulajdonában és a CSEVAK Zrt. kezelésében lévő bekerített terület 
igénybevételét engedélyezi, felkéri a polgármestert, hogy e célra a 
megfelelő, ideiglenes területet jelölje ki. 

 
 



Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásért: szakmai előkészítésért: Czikó György 
 
 Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2010.október 01.  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének 
támogató szavazata szükséges. 
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