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dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Váczi Katinka, Jogi és Pályázati Iroda
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselőtestület!
A Ferencvárosi Parkolási Kft. az alábbi tárgyban kereste meg az Önkormányzatot.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerint:
„20. § (6) Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a
kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély
nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű
balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármű
elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.”
A Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet azonban csak a „várakozási övezet” fogalmát
definiálja a rendelet 2. § i) pontjában, a „korlátozott várakozási övezet” fogalmát nem ismeri.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 15. § (1)
bekezdés c) pontja szerint a „korlátozott várakozási övezet” tábla azt jelzi, hogy az úton a
várakozás a kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.
A 17. § (1) bekezdés e/2. pontja szerint a „várakozási övezet (zóna)” tábla azt jelzi, hogy az
úton a várakozás megengedett vagy a kiegészítő táblán feltüntetett módon a várakozás
feltételekhez kötött.
Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a közterület-felügyeletről szóló törvény a kerékbilincs
alkalmazását csak a korlátozott várakozási övezetben engedélyezi, valamint a Fővárosi
Közgyűlés rendelete csak a várakozási övezet fogalmát ismeri, kerékbilincs alkalmazására a
Közterület-felügyeletnek jelenleg a várakozási övezetben nincs jogszabályi lehetősége.
Az Önkormányzatnak lehetősége van a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított felterjesztési jogával élve kezdeményezni
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény megváltoztatását oly módon, hogy
kerékbilincs alkalmazására várakozási övezetben is legyen lehetőség.
A Ferencvárosi Parkolási Kft. tájékoztatása szerint havi 50-60 olyan esettel találkoznak, ahol
várakozási övezetben jármű érvényes engedély nélkül kerül elhelyezésre vagy díjfizetés
nélkül várakozik. A jogszabály módosítása révén lehetőség lenne a kerékbilinccsel történő
hatékonyabb szankcionálásra, mely várhatóan nagyobb eredménnyel segítené elő a
járművükkel parkoló vezetők jogszabálykövető magatartását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdése szerint a
felterjesztési jog a Képviselőtestület hatásköre.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. január 17.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy élni kíván a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1)
bekezdésében biztosított felterjesztési jogával és kezdeményezi a közterület-felügyeletről
szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (6) bekezdésének módosítását oly módon, hogy a
kerékbilincs alkalmazására várakozási övezetben is legyen jogszabályi lehetőség.
Felhatalmazza a polgármestert a felterjesztés hatáskörrel rendelkező szerv részére történő
megküldésére.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. február 29.

