
 

   

 

 

Szigethalom Polgármesteri Hivatal 

Felügyeleti Iroda 

Közterület felügyelet 

 

 

Tájékoztató 

Közterületen engedély nélkül tárolt gépjárművek elszállításáról 

 

Szigethalom Város Önkormányzata a közterületek használatáról szóló 13/2020. (IV. 28.) önkormányzati 

rendelete értelmében Szigethalom Város közigazgatási területén a közterület rendeltetéstől eltérő célú 

használata közterület-használati engedély, vagy hatósági szerződés alapján, díjfizetés ellenében történhet. 

Közterületen gépjármű tárolására maximum 10 napig közterület-használati engedély alapján - a rendelet 

1. számú mellékletében meghatározott - közterület-használati díj megfizetése mellett van lehetőség. 

Ha a közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használó a közterület-felügyelő felszólítása 

ellenére sem nyújt be engedély iránti kérelmet, bejelentést vagy nem fizeti meg a közterület-használati díjat, a 

hatóság az elhelyezett építményeket, tárgyakat, az ott tárolt eszközöket a használó költségére elszállíttathatja 

és a felelős őrzés szabályai szerint tárolja.  

 

 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/ 1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban 

csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-használati engedély nélkül - 

legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a 

közterület felügyelet, a közút kezelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja. 

 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § értelmében a közterület-felügyelő - az 

üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett 

járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. 

 

 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-ban foglalt kötelezettségeinknek eleget téve 

tájékoztatjuk Önöket a közterületen engedély nélkül tárolt, elszállításra került gépjárművekről. 

 

Gépjármű Engedély nélküli  

közterülethasználat helye 
Elszállítás ideje 

Tipusa Színe 

Volkswagen Polo piros Homok köz 11. szám előtti közterület 2020.10.12. 

Ford Mondeo  fekete Klapka u. 24. szám előtti közterület 2020.10.29. 

Renault Twingo sárga Táncsics Mihály u. 18/A szám előtti közterület 2020.10.29. 

Ford Mondeo arany Klapka u. 24. szám előtti közterület 2020.11.03. 

Renault Laguna zöld Móra Ferenc u. 2391 hrsz. szám előtti közterület 2020.11.03. 

Renault Laguna zöld Móra Ferenc u. 2391 hrsz. szám előtti közterület 2020.11.03. 

Opel Corsa fehér Kandó Kálmán u. 6. szám előtti közterület 2020.11.05. 

Volkswagen Polo zöld Klapka u. 10/A szám előtti közterület 2020.11.05. 

Peugeot 306 zöld Temesvári u. 66. szám előtti közterület 2020.11.05. 

Skoda Felícia bordó Rákóczi u. 48. szám előtti közterület 2020.11.05. 

 



Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az 

elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a közterület-felügyelet a járművet értékesítheti 

vagy más módon hasznosíthatja.  

 

 

 

 


