
 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

az üzemképtelen járművek elszállításáról 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 

E rendelet alkalmazásában 

a) Üzemképtelen jármű: minden olyan jármű, amely nem felel meg a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 

(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 5.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak vagy a 

műszaki érvényességi ideje lejárt vagy nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy a közúti közlekedésben részt vegyen.  

 

2.§ 

 

(1) Közterületen üzemképtelen járművet főútvonalon tilos tárolni. 

 

(2) Közterületen üzemképtelen jármű mellékútvonalon a KRESZ rendelkezéseinek betartásával legfeljebb 10 napig 

tárolható. A 10 nap elteltével az üzemképtelen jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles az üzemképtelen 

járművet saját költségén a közterületről haladéktalanul eltávolítani. 

 

(3) Amennyiben a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság közterületen elhelyezett, üzemképtelen járművet észlel, 

a) fénykép- vagy videofelvétel útján rögzíti az üzemképtelen jármű elhelyezkedését, a helyszínt, valamint a b) 

pont szerinti felszólítás megtörténtét, 

b) felszólítást helyez el a jármű szélvédőjén azzal a felhívással, hogy a tulajdonos vagy üzembentartó az 

üzemképtelen járművet haladéktalanul szállítsa el, ellenkező esetben az észleléstől számított 10 nap elteltével 

az üzemképtelen jármű elszállításra kerül, 

c) 10 nap elteltével ellenőrzi, hogy az üzemképtelen jármű elszállítására sor került-e,  

d) amennyiben az üzemképtelen jármű a 10 nap elteltével még mindig közterületen áll, fénykép- vagy 

videofelvétel útján újból rögzíti az üzemképtelen jármű elhelyezkedését, valamint a helyszínt. 

(4) Az (3) bekezdés d) pont szerinti esetben, valamint a KRESZ 59. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésében 

meghatározott esetekben az üzemképtelen járművet a tulajdonos költségére a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 

elszállíttathatja.  

 

 

3.§ 

 

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

 

  

 

    Tóth Attila              dr. Schramm Gábor   

    polgármester           jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2020. december 18-án került kihirdetésre. 

 

 

              dr. Schramm Gábor  

             jegyző  

 

 


