
Üllő Nagyközségi Önkormányzat 
20/2001. (VII.7.) számú Ö.K. rendelete 

a gépjárművek közterületen történő tárolásának szabályairól, az üzemképtelen és a  
forgalmat akadályozó gépjárművek elszállításáról 

 
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Üllő Nagyközség Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja:  
 
1. §. /1/ A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, 
környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a 
közterület használatát.  
  
/2/ A rendelet hatálya Üllő Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
  
            Közúti közlekedésben használt járművek tárolásának szabályai  
 
2. §. /1/ Közúti közlekedésben használt személygépkocsi, tehergépkocsi, nyergesvontató, 
autóbusz közúton vagy közterületen nem tárolható.  
  
/2/ Tilos a közterületen közúti közlekedéshez használt személygépkocsi, tehergépkocsi, 
pótkocsi, nyergesvontató, autóbusz szerelése, javítása, karbantartása, mosása.  
  
/3/ Tehergépkocsi, pótkocsi, vontató, nyergesvontató, autóbusz az alábbi helyeken tárolható:  
  -    betárolásra kialakított telephelyeken, az építési hatóság engedélyével, 
  -    az építésügyi hatóság által kijelölt területeken. 
 
 
          Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának szabályai  
 
3.§. /1/ Közterületen üzemképtelen, a közúti közlekedésre alkalmatlan járművek, vagy 
munkagépek nem tárolhatók.  
  
/2/ Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel, vagy 
jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon, mellékútvonalon, közterületen nem szabad tárolni, 
elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.  
E rendelkezések megszegésével a közúton tárolt járművet a rendőrhatóság - a tulajdonos 
költségére - eltávolíttathatja.  
 
 
                       Üzemképtelen járművek elszállítása, tárolása  
 
4.§. /1/ A közterületen tárolt üzemképtelen járművek elszállításáról az építésügyi hatóság 
határozata alapján a polgármesteri hivatal gondoskodik.  
  
/2/ A jármű hatósági elszállítása előtt az építésügyi hatóság köteles írásban felszólítani az 
üzembentartót, járművének a közterületről 3 napon belül történő elszállítására.  
  



/3/ Ha az üzembentartó kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható, erről az 
illetékes rendőrkapitányságot haladéktalanul értesíteni kell.  
  
/4/ Hatósági elszállításkor a jármű műszaki állapotát - szükség esetén szakértő bevonásával - 
meg kell állapítani és arról jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a 
járműben talált felszereléseket is.  
  
/5/ A tárolóhelyek fenntartásáról az elszállításra jogosult gondoskodik, gazdálkodó 
szervezettel kötött külön szerződés alapján.  
  
/6/ A tároló szerv az üzembentartók kilétének megállapítását követő 15 napon belül köteles az 
üzembentartót írásban felszólítani, hogy járművét a tárolás helyszínéről 30 napon belül 
szállíttassa el.  
  
/7/ Ismeretlen üzembentartó esetén a felszólítást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
  
/8/ A szállítás és tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem 
rendelkező jármű esetében a tulajdonost terheli. A tárolással megbízott csak a felmerült 
költségeinek megtérítését követően köteles a járművet igazolt tulajdonosának 
(üzembentartójának) kiadni.  
 
            Forgalmat nagymértékben akadályozó járművek elszállítása  
 
5. §. /1/ A forgalmat nagymértékben akadályozó, szabálytalanul elhelyezett járművet a közút 
kezelője elszállíttathatja.  
  
/2/ A forgalmat nagymértékben akadályozó járműnek kell tekinteni:  
  -    amelyet a KRESZ vonatkozó szabályait figyelmen kívül hagyva helyeztek el, 
  -    amely az áruszállítási céllal érkező jármű szabályos beállását akadályozza, 
  -    a járdán haladó gyalogosforgalmat megakadályozza. 
  
/3/ A tárolás és kiadás szabályaira a 4. §. rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.  
  
/4/ Saját ingatlanon, vagy bérleményen lepusztult, szétroncsolt járművek, amennyiben azok 
közterületről láthatók és rontják a községképet - nem tárolhatók.  
 
 
               Hatóságilag elszállított, üzemképtelen járművek értékesítése  
 
7.§. /1/ A hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező, továbbá a ki nem váltott 
üzemképtelen járműveket a tárolással megbízott az elszállítás napjától számított 90 nap 
elteltével értékesítheti, annak eredménytelensége után megsemmisítheti.  
  
/2/ A járművek és az azokban található dolgok értékesítésére vagy megsemmisítésére a talált 
tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
  
/3/ Az értékesítés során befolyt összegek a felmerült költség kiegyenlítése után a 
polgármesteri hivatalnak kell átutalni.  
 



 
  
/4/ A tulajdonos (üzembentartó) a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt 
- a tárolásra megbízott szervezet költségeivel csökkentett - összegre igényét érvényesítheti, ha 
a tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja.  
A polgármesteri hivatal jogosult a tulajdonossal (üzembentartóval) szemben érvényesíteni az 
értékesítés során befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költséget.  
  
/5/ Az értékesítés során befolyt és a költségekkel csökkentett összeg az elévülési idő elteltével 
Üllő Nagyközség Önkormányzata költségvetésének bevételét képezi.  
 
                                      Vegyes rendelkezések  
 
8. §. /1/ A rendeletben szabályozottak ellenőrzésére az építésügyi hatóság kötelezett.  
  
/2/ Aki e rendeletben meghatározott kötelezettséget, vagy tilalmat megszegi, kijátssza - vele 
szemben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény vonatkozó szabályai 
szerint kell eljárni.  
 
                                   Értelmező rendelkezések  
 
9. §. /1/ Közterület fogalmán e rendelkezés alkalmazásában az ingatlan nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, továbbá belterületi földrészletek 
közhasználatra átadott része értendő.  
  
/2/ Üzemképtelen jármű:  
  -    amely kötelező hatósági engedéllyel, jelzéssel nem rendelkezik, 
  -    műszaki állapota miatt közúti közlekedésre alkalmatlan, 
  -    baleset következtében károsult és elhagyott jármű. 
 
                                       Zárórendelkezés  
 
10. §. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
  
  
  
 Üllő, 2003. december 31. 
 
 
 
             Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k. Vasadi István s.k. 
                            Jegyző                                                               polgármester 
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