Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II. 14.) rendelete
a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről történő eltávolításának szabályozásáról
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a közigazgatási területén hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek közterületről történő eltávolításának szabályozására, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. §
Jelen önkormányzati rendelet célja, Balatonszőlős Község közigazgatási területén a közutak,
közterületek rendjének, tisztaságának fokozott biztosítása, a forgalmi akadályokat képező hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen, továbbá roncs járművek közterületről történő
eltávolítása.
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonszőlős Község közigazgatási területén lévő közterületen
mindazon természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre, akinek/amelynek tulajdonában üzemeltetésében állnak a jelen rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelő járművek.
a.) A közterület fogalmát külön jogszabály1 határozza meg.
b.) A közterület fogalmán belül az út és a főútvonal fogalmát külön jogszabály2 határozza
meg.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hatósági engedéllyel, jelzéssel nem rendelkező, az
üzemképtelen és a roncs járművekre.
(3) Üzemképtelen az a jármű, amely műszaki állapotánál fogva a közúti forgalomban nem tud
részt venni, illetve műszaki állapota miatt fennáll a környezetszennyezés veszélye.
(4) Roncs jármű minden olyan ingó dolog, amely eredeti rendeletetését tekintve közúti közlekedésben való részvétel célját szolgálta, és amely látható állapotát tekintve a forgalomba
való visszahelyezésre alkalmatlan, műszaki állapota miatt fennáll a környezetszennyezés
veszélye.
(5) a) E rendelet alkalmazása szempontjából, a jármű tulajdonosának azt kell tekinteni, aki a
hatósági forgalmi engedélyben tulajdonosként be van jegyezve.
b) Amennyiben bárki okirattal hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a forgalmi engedélyben található bejegyzéssel szemben a BM. nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, üzembentartói, vagy használói joggal rendelkezik, úgy ezen személyt kell jogosítottnak, illetve kötelezettnek tekinteni.
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A járművek tárolása közterületen
3. §
A tulajdonos külön jogszabályokban1 meghatározottak szerint jogosult járművét közterületen tárolni.
A járművek elszállítása, tárolása, őrzése
4. §
(1) A közterületen jogosultság nélkül tárolt gépjárművek közterületről történő elszállításáról,
Balatonszőlős Község Önkormányzata, a Körjegyzőség bevonásával gondoskodik.
(2) A járművek elszállításának, tárolásának és őrzésének részletes szabályait jelen rendelet I.
számú melléklete tartalmazza.
A járművek értékesítése, ártalmatlanítása
5. §
(1) Az elszállított és a tulajdonos által ki nem váltott járművek 1 év eltelte után értékesíthetők.
(2) Az értékesítésből befolyt összeg a tárolás és őrzés költségeire fordítandó.
(3) Az értékesíthetetlen járművek ártalmatlanításáról külön jogszabály2 szerint kell gondoskodni.
(4) Az értékesítés, vagy ártalmatlanítás előtt külön jogszabály3 szerint el kell járni a jármű
forgalomból történő kivonása ügyében.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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1. sz. melléklet
a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről történő eltávolításának szabályozásáról szóló
3/2011. (II. 14.) rendelethez
1. Elszállítás
1.1. A rendelet 2.§ (3)-(5) bekezdésében észlelt járműveket – amennyiben a tulajdonos kilétét
nem lehet megállapítani – a Körjegyzőség nyilvántartásba veszi.
1.2. 30 nap elteltével a Körjegyzőség ismét ellenőrzi a helyszínt, majd az Önkormányzat költségviselése mellett - mint a közterület kezelője - intézkedik a jármű elszállítására.
1.3. A Körjegyzőség az általa megbízott vállalkozó közreműködésével gondoskodik a jármű
őrzött telephelyre szállításáról. Az Önkormányzat és a Körjegyzőség a jármű elszállításánál közreműködik, közvetlenül előtte a járműről fényképfelvételt készítenek, illetve az elszállítás tényét jegyzőkönyvben rögzítik.
2. Tárolás, őrzés
2.1. A járművet külön e célra kialakított, éjjel-nappali őrzéssel biztosított telephelyre kell
szállítani. A telephelyen elhelyezett járműről a Körjegyzőség fényképfelvételt készít.
2.2. A jármű átvételét a telep felelős őrzésével megbízott személlyel igazoltatni kell.
2.3. A tárolás ideje alatt a járműben keletkezett károkért a telep őrzésével megbízott személy
a felelős. Az őrzés ideje alatt, az időjárás okozta állagromlás nem minősül károkozásnak.
2.4. A telepet betörés, elemi csapás, tűzkár ellen biztosítani kell.
3. A járművek visszaszolgáltatása, értékesítése, ártalmatlanítása
Az Önkormányzat a beszállított jármű motor- és alvázszáma alapján az illetékes Okmányiroda közreműködésével megállapítja annak tulajdonosát.
3.1.1. Az Önkormányzat felszólítja a tulajdonost, hogy járművét a felmerült költségek megtérítése mellett a telepről 15 napon belül szállítsa el.
3.1.2. Az Önkormányzat jogosult az elszállítással és őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt
költségeit a tulajdonossal megtéríttetni.
3.1.3. Amennyiben szabálysértési bírság kiszabására került sor az eljárás során, úgy azt is
meg kell téríteni.
3.1.4. A járművet a tulajdonosnak a telep megbízott őrzője adja át, az Önkormányzat igazolása alapján. A jármű átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
3.2.
Amennyiben a jármű tulajdonosa a motor- és alvázszám alapján nem állapítható meg,
az Önkormányzat község hirdetőtábláin felhívást tesz közzé.
3.2.1. A felhívásnak tartalmaznia kell az elszállítás helyszínét, idejét, a jármű ismert adatait,
továbbá, azt hogy a jármű hol és milyen feltételekkel vehető át, valamint az átvétel határidejét.
3.1.

4. A járművek értékesítése, ártalmatlanítása
4.1.1.
1

A felszólítás, illetve meghirdetés ellenére át nem vett járműveket az Önkormányzat, a
felszólítás, illetve meghirdetés határidejét követő 1 év után értékesítheti.
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4.1.2. A jármű értékesítése előtt gondoskodni kell annak forgalomból történő kivonása iránt.
4.1.3. Az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségekre kell fordítani.
4.1.4. Amennyiben a jármű tulajdonosa annak értékesítése után igényli, az értékesítésből befolyt összeg költségekkel csökkentett részét számára meg kell téríteni, a PTK szerinti
elévülési időn belül.
4.2.1. Az értékesíthetetlen járművek ártalmatlanításáról az Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. előírásai szerint 1 év letelte után gondoskodik.
4.2.2. A jármű ártalmatlanítása előtt a 4.1.2. pont szerint kell eljárni.
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