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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
25/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete
A közterületen történő járműtárolás tilalmáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikke (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikke
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közutak rendjének és
a parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának biztosítása, a közterületen tárolt
járművek közérdekből történő eltávolítása és ezen vagyontárgyak jogi sorsának méltányos
és biztonságos rendezése.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó, társadalmi és egyéb
szervezetekre, aki(k)nek, amely(ek)nek tulajdonában, használatában, üzemeltetésében
állnak az ezen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő járművek.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén
található minden közterületre.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) Elhagyott jármű: olyan érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező jármű, amelynek
üzembentartója vagy tulajdonosa nem állapítható meg.
b) Használaton kívüli jármű: olyan érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező jármű,
amelyet üzembentartója vagy tulajdonosa a jármű közterületen történő tárolásának
tilalmára vonatkozó tájékoztatás járművön való elhelyezésétől számított 10 napon belül
a közterületről nem távolít el.
c) Járműtárolás: a közterület eredeti rendeltetésétől eltérő olyan tevékenység, amely
során az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező, az a)-b) pontban meghatározott
jármű üzembentartója vagy tulajdonosa a járművet 10 napot meghaladó időtartamban úgy
helyezi el a közterületen, hogy azzal a közúti közlekedésben bármely okból nem vesz részt.
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(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmak esetében a közterület-használat rendjéről
szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.
4. Eljáró hatóság
4. §
(1) A járműtárolással kapcsolatos, jelen rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági
ügyekben első fokon a jegyző jár el.
(2) A járműtárolással kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására,
a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A közterületen történő járműtárolás tilalma
5. §
(1) Tilos a közterületen történő járműtárolás.
(2) Az elhagyott vagy a használaton kívüli járművek (1) bekezdésbe ütköző szabálytalan
elhelyezése esetén a jegyző – a közterület-felügyelet útján – elrendelheti az üzembentartó
vagy tulajdonos költségére a jármű közterületről történő elszállítását.
6. Záró rendelkezések
6. §
E rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba.
7. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.25.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet „A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei”
„Egyéb ügyekben” cím a következő 11./ ponttal egészül ki:
„11./ Dönt első fokon a járműtárolással kapcsolatos ügyekben. (A közterületen történő
járműtárolás tilalmáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés)”
Dr. Botka László s.k.
polgármester

Dr. Martonosi Éva s.k.
jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. december 20-án
tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlönyében.

