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Polgármcstere

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában
kötött megállapodás módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros Közgyűlése 2011. augusztus 31-i ülésén tárgyalta a Budapest főváros
közterületein a kerékbilincs alkalmazásának megváltoztatására és az üzemképtelen, valamint
a közúti forgalom biztonságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fővárosi Közterületfelügyelet általi elszállíttatására vonatkozó javaslatot.
A fővárosban a közterület-felügyeleti feladatok a Fővárosi Önkormányzat és az egyes kerületi
önkormányzatok között az erre vonatkozóan létrejött megállapodásokban foglaltak szerint
oszlanak meg. A feladatok megosztásának módjáról jogszabályok rendelkeznek, így a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közter. tv.), valamint a fővárosi
közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Közter. R.).
A helyi önkormányzati feladat- és hatásköröknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok
közötti megosztása tekintetében az Ötv. 63. §(3) bekezdése rögzíti, hogy a kerületi képviselő
testület a működési területén átvállalhatja a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe
tartozó közszolgáltatás szervezését. Az Ötv. 63. § (5) bekezdése alapján a feladat átadásátvétel feltételeit és kezdő időpontját megállapodásban kell rögzíteni.
A Közter. tv. l. § (2) bekezdése értelmében közterület-felügyeletet a fővárosban - a helyi
önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fővárosi kerületi képviselő-testület és a
közgyűlés hozhat létre.
A Közter. R. l. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
"(3) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) és a kerületi
önkormányzat képviselő-testülete megállapodhatnak egymással, hogy a kerület illetékességi
területén a Felügyelet alközpontot vagy a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - az 1990.
évi LXV. törvény 63. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - önálló közterület-felügyeletet hoz
létre és működtet. Önálló kerületi közterület-felügyelet létrehozása esetén az 1990. évi LXV.
törvény 63. § (5) bekezdése szerinti megállapodást kell megkötni. A Felügyelet kerületi
alközpontjának létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást - átruházott
hatáskörben - a főpolgármester köti meg a kerületi képviselő-testülettel.
(4) A Felügyelet illetékessége az önálló közterület-felügyeletet működtető kerületi
önkormányzatokkal kötött megállapodások szerint módosulhat. "

Fentieknek megfelelően a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2003.
október 7. napján kötött megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal ezen feladatok
ellátásáról, mely jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.
A Fővárosi Közgyűlés céljai hatékonyabb elérése érdekében a közterület-felügyeleti feladatok
ellátása tekintetében újra kívánja gondolni az eddigi feladatmegosztást Az új koncepció
alapján a közterületek köztekedési célú védelme, a közlekedést zavaró jelenségek
megszüntetése, a parkolási fegyelem és a főváros közútjai áteresztő képességének javítása
érdekében egységesebbé, átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé kell tenni a főváros közterületein a
szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kivételes esetben történő kerékbilincselését, valamint
a szabálytalanul várakozó üzemképtelen, és a közúti forgalom biztonságát, a közbiztonságot
veszélyeztető gépjárművek elszállítását. A módosítás lényege tehát, hogy Budapesten, a
közterületeken kizárólag a Fővárosi Közterület-felügyelet alkalmazhassa a kerékbilincset,
illetve szállíttathassa el a szabálytalanul elhelyezett gépjárműveket
Ezenkívül a Fővárosi Közterület-felügyelet látja el a kóbor állatok befogásával és
elhelyezésével kapcsolatos feladatokat a Budapest IX. kerület, Illatos út 23/A. szám alatti
Állategészségügyi Telepe útján, a tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának
ellenőrzését, valamint a közterületen létesülő taxiállomások használatának ellenőrzési
feladatait.
Mindezek érdekében a Fővárosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy a Közter. R.
módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, továbbá a kerületi önkormányzatokkal kötött
megállapodások fentiek szerinti módosítása érdekében kezdeményezzen egyeztető
tárgyalásokat az érintett kerületi önkormányzatokkal. A határozat kiterjed arra is, hogy
amennyiben a módosításra irányuló egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, abban az
esetben a Fővárosi Önkormányzat a megállapodást fel kívánja mondani. Felkérte továbbá a
Fővárosi Közgyűlés a főpolgármestert, hogy a megállapodások módosításáról, illetve
felmondásáról szóló előterjesztést készírtesse elő és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés
ülésére. A Fővárosi Közgyűlés üléséről készített jegyzőkönyv kivonata az előterjesztés 3.
mellékletét képezi.

A főpolgármester által kezdeményezett egyeztetésre 2011. szeptember 26. napján került sor,
ahol a megállapodás teljes tartalma áttekintésre került. A Főpolgármesteri Hivatal munkatársa
20 ll. október 26-án tájékoztatott arról, hogy az egyeztető megbeszélések lezárultak a kerületi
önkormányzatok képviselőivel. A megbeszéléseken elhangzottakat is figyelembe véve
elkészítették a megállapodás-módosítások végleges változatát, melyek a Fővárosi Közgyűlés
2011. november 16-ai ülése elé kerülnek beterjesztésre. A megállapodás módosításának
tervezete, mely 2012. április l-jén lépne hatályba, jelen előterjesztés 4. mellékletét képezi.

II. Hatásvizsgálat

A kőbányai közterület-felügyelet kerékbilincselést nem végzett, annak kiépített
infrastrukturális hátterével az Önkormányzat nem rendelkezik. Mivel ebből bevétele eddig
sem keletkezett az Önkormányzatnak, így ha a továbbiakban a kerékbilincselést kizárólag a
Fővárosi Közterület-felügyelet végzi, az bevételi kiesést számunkra nemjelent
Az üzemképtelen gépjárművek elszállítása vállalkozói
költségei az alábbiak szerint alakultak:

szerződés

keretében történt, melynek

Szállítási díjak:
Szernélygépkocsi, rnotorkerékpár
2,5 t összsúlyig
Gépjármű 2,5 t összsúly felett
Gépjármű

5 500 Ft+ ÁFA
9 600 Ft+ ÁFA
14 OOO Ft+ ÁFA

Tárolási díjak:
Szernélygépkocsi, rnotorkerékpár
2,5 t összsúlyig
Gépjármű 2,5 t összsúly felett
Gépjármű

150Ft/ nap
350 Ft l nap
750 Ft l nap

A 20 ll. évben az üzemképtelen gépjárművek elszállítására tervezett költségvetési előirányzat
l OOO OOO Ft volt, rnelyből a 20 ll. I. félévben 334 500 Ft került felhasználásra. Arnennyiben
ezt a feladatot a jövőben a Fővárosi Közterület-felügyelet látja el, úgy az ezzel kapcsolatos
kiadásaink rnegszűnnek. Természetesen a feladatellátás átadásával sem szűnnének meg
teljesen rnértékben a feladataink ezen a téren, hiszen a Fővárosi Közterület-felügyelet számára
rninden esetben jelezni fogjuk az intézkedés szükségességét és adatot szolgáltatunk az
üzemképtelen járművek számáról és elhelyezkedésérőL

III. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. rnellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2011. október 28.

x_\L
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzern:

--------------------------

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
... /20 ll. (. . . . .. ) határozata
a Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötött
megállapodás módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi
Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyában 2003. október 7. napján
kötött megállapodást módosítja, és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4.
melléklete szerinti módosító okirat aláírására.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2011. november 30.
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért
alpolgármester
Hatósági Iroda

felelős

MEGÁLLAPODÁS
a közterület-felügyeleti feladatok
ellátásáról

átadás-átvételéről,

E megállapodás létrejött

i

• egyfelől Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest V. ker. Városház u. 9-11.)
képviseletében eljáró dr. Demszky Gábor főpolgármester (továbbiakban: "Fővárosi Önkormányzat"),
• másfelől Budapest Kőbányai Önkormányzat (Budapest X. ker. Szent László tér
29.) képviseletében eljáró Andó Sándor polgármester (a továbbiakban: "Kerületi
Önkormányzat") ·
között, az alulírott helyen és napon.
A Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban együttesen: a "Felek") a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63. §(4) bekezdésében, valamint
a Fővárosi_Önkormányzat Közgyűlése 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelete l. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről a következőkben állapodnak meg:

1. A Fővárosi Önkormányzat 2003. szeptember l-től Budapest.X. kerület közigazgatási
területén, a Kerületi Önkormányzat tulajdonába tartozó köz~rületeken átadja, a Kerületi
Önkormányzat pedig átveszi az alábbiakban felsorolt feladatokat:
a) a közterületekjogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység
megelőzése,

megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
d) közremüködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásá-

nak ellenőrzésében,
e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,

f) · közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

i

.
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g) az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 42.,§ (2) bekezdés b) pon0ában

meghatározott kóbor ebek befogásával, őrzésével, érték~sítésével vagy ártalmatlanná
tételével kapcsolatos feladatok ellátásának kivételével, közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

h) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott, kiemelten védett, védett, továbbá az idő

tartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése,
i)

korlátozott várakozási övezetek használatának felügyelete, a lakossági és intézményi
engedélyek ellenőrzése, intézkedés a Közgyűlés rendeletének felhatalmazása alapján és
szabályai szerint,

j)

a Közgyűlés rendeletének felhatalmazása alapján és szabályai szerint kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetek területén az időtartam korlátozást túllépő,
illetve díjfizetés nélkül várakozó, valamint közterületen szabálytalanul elhelyezett jár~~.
.

k) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tároJt üzemképtelenjárművek

eltávolítása iránti intézkedés.

Í

2. A Kerületi Önkormányzat a jelen megállapodás alapján átvett feladatok-és hatáskörök
ellátásához -az 1990. évi LXV. tv. 63. § (4) bekezdésében biztosított - pénzeszköz átadásra nem tart igényt.
A Fővárosi Közteriilet-felügyelet által ellátott feladatokkal kapcsolatos helyszíni bírság-bevételek a Fővárosi Önkorrilányzatot, a Kőbányai Közterület-felügyelet által ellátott feladatokk.ll kapcsolatos helyszíni bírság-bevételek a Kerületi Önkormányzatot illetik meg.
3. Az 1999. évi LXIII. tv. 23. § (3} bekezdésében foglaltak szerinti panaszügyekben az
érintett közterület-felügyelő jogállásától függőerr a főjegyző illetve a jegyző jár el.
4. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a közterület-felügyeletet érintő rendeletmódosítással kapcsolatos testületi döntéseket egymással előzetesen egyeztetik.
5. A Fővárosi Önkormányzat- a Fővárosi Közterület-felügyelet útján- a Kerületi Önkormányzat igénye szerint szakmai segítséget nyújt a közterület-felügyelők alap- és továbbképzéséhez, vizsgáztatásához, az egyenruházat és az eJt>írt egyéb személyi és szak. felszerelések beszerzéséhez és pótlásához.
6. A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy előzetes egyeztetés után kölcsönösen együttműködnek a kerületben szervezett közterületi akciók, prograrnek végrehajtásában.
7. A megállapodás módosítását bármelyik fel bármikor kezdeményezheti. A másik fél a
kezdeményezést követően köteles a módosítási javaslatokra vonatkozó érdemi nyilatkozatát a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását követő második hónap utolsó napjáig
megküldeni.
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8. A szerződést felmondani a naptári év I. napjával lehet, azzal a kikötéssel, hogy az erről
szóló döntést a Közgyűlésnek illetőleg a Kerületi Képviselő-testületnek legalább hat
hónappal korábban kell meghoznia.
9. A Felek a megállapodás teljesülését, tapasztalatait 2 évenként áttekintik és szükség szerint módosítják, kiegészítik az abban foglaltakat.
10. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt hják alá.
Budapest, 2003. . . . . . .. . . . . .

hó ..... .

i

Ellenjegyezte:

i

A Fővárosi Közterület-felügyelet részéről a Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem, az intézményre nézve kötelezőnek ismerem el.
Budapest, 2003 ..... ff: ..... hó

('?.:

i
1-

a Fővárosi

Kivonat
Közgyűlés 20 ll. augusztus 31- i ülésének
gyorshatározataiból

A napirend 4./ pontja: Javaslat Budapest főváros közterületein a
kerékbilincs alkalmazásának me változtatására és az ü mké telen valamint a
közúti for alom biztonsá át a közbiztonsá
Közterület-felügyelet általi elszállíttatására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
egyetért a Budapest fáváros közterületein a
kerékbilincs alkalmazásának megváltoztatására és
az üzemképtelen, ·vala.rriint a közúti forgalom
biztonságát, a közbizt<>nságot veszélyeztető·
járművek Fővárosi Közterület-felügyelet általi
elszállíttatására vonatkozó koncepcióvaL

Felkéri

a

ropolgármestert,
hogy
az
előterjesztésben
· i megfogalmazottaknak
megfelelőerr készíttesse elő. a Fővárosi Közterül et. felügyelet szervezetéről és feladatairóJ szóló
74/1999. . (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet
1nódosítását és a módosításról szóló előterjesztést
terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi
rendes ülése elé,
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi
rendes ülése
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen
egyeztető · tárgyalásokat
azokkal a kerületi
Fővárosi
önkormányzatokkal,
akikkel
a
Önkormányzat a közterület-felügyeleti feladatok
átadására
megállapodásokat
kötött
annak
érdekében, hogy ezen megá{lapodások oly módon
ketüljenek módosításra, • hogy a Fő városi
Közterület"'felügyelet kapjon felhatalmazást az
üzemképtelen, valamint a· szabálytal~ul várakozó

l

gépjárművek

•

elszállítás~ra

és a kerékbilincs
alkalmazására. Amennyiben a módosításra
irányuló egyeztető
tárgyalás
nem
vezet
eredményre, abban az esetben a Fő városi
Önkormányzat a megállapodást fel kívánja
mondani. Felkéri a főpolgármestert, hogy a
megállapodások
módosításáról,
illetve
felmondásáról szóló előterjesztést készírtesse elő
és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2011.
októberi rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 20 ll. októberi
rendes ülése
Felelős: TarJós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg
az előterjesztéssel elfogadott koncepcióban.,
megfogalmazottak költstgvetési vonzatát, és
szükséges
döntési ·
ennek · megfelelően a
javaslatokat tartalmazó előterjesztést terjessze a
Fővárosi Közgyűlés 20"1 l. októberi rendes ülése
elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi
rendes ülése
Felelős: TarJós István

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról,
hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet -vezetője a
kerékbilincselési
és
gépjármű
elszállítási
tevékenység végzésének előkészítése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
, 'd"
H atari
-o: azonnal
Felelős: TarJós István
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Egyetért ·azzal,_hogy a főpolgármester- átruházott
hatáskörében eljárva- a Fővárosi Önkormányzat
felterjesztési jogával élve kezdeményezze a
jogszabályok olyan irányú módosítását, melynek
értelmében
a kerületi önkormányzatok
jegyzőjéhez
hasonlóan
a
Fővárosi
· Önkörinányzat főjegyzője is I. fokú szabálysértési
hatóságnak minősüljön, továbbá kezdeményezze
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az Ötv ~641A. és 64/B. § módosítását azzal, hogy a
főjegyző, mint I. fokú szabálysértési hatóság által
kiszabott szabálysértési bírság összege a Fő városi
Önkormányzat bevétele legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A határozati kivonat hiteles:
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4. me/lék/et az

előterjesztéshez

1O/b. szám ú melléklet a 15/488-11/2011. szám ú közgyűlési előterjesztéshez
lktatószám: FPH015/521-............ ./2011.

Budapest

Főváros

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármestere

Főpolgármestere

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., a
Fővárosi
Önkormányzat)
képviseletében
eljáró
Tarlós
István
továbbiakban:
főpolgármester,
másrészről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent
László tér 29., a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) képviseletében eljáró Kovács
Róbert polgármester,
(továbbiakban együtt: Felek) között a 2003. október 7-én kelt közterület-felügyeleti feladatok
átadás átvételéről szóló Megállapodás módosításaként az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel:
1. A Megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. A Fővárosi Önkormányzat Budapest X. kerület közigazgatási területén belül a kerületi
önkormányzat tulajdonába tartozó közterületeken 2012. április 1-jei hatállyal, határozatlan
időre átadja, a Kerületi Önkormányzat átveszi az alábbiakban felsorolt feladatokat:
a

közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b)

a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység
megelőzése,
megakadályozása,
megszakítása,
megszüntetése,
illetve
szankcionálása,

c)

a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás
más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d)

közreműködés

a

végrehajtásának

ellenőrzésében,

főváros

köztisztaságáról

a társadalmi bűnmegelőzési
közbiztonság és a közrend védelmében,

szóló

önkormányzati

rendelet

e)

közreműködés

f)

közreműködés

g)

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével

feladatok

megvalósításában,

a

a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
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kapcsolatos feladatok kivételével,
rendészeti feladatok ellátásában,

közreműködés

az állategészségügyi és eb-

h)

a Fővárosi Közgyűlés rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő,
illetve várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak,
valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése,
visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a
hozzájárulás kiadójának értesítése,

i)

a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben
várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott
személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának
értesítése,

j)

a Fővárosi Közgyűlés által külön rendeletben szabályozott, a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások teljesítésének
ellenőrzése.

A Kerületi Önkormányzat a jelen megállapodás 1. a)-j) pontjaiban átvett feladatokat az általa
létrehozott és

működtetett

önálló kerületi közterület-felügyelet útján látja el."

A Megállapodás a következő 2/A ponttal egészül ki:

2.

"2/A A Fővárosi Közterület-felügyelet látja el 2012. április 1-jétől a Kerületi Önkormányzat
közigazgatási területén a következő feladatokat:
a)

a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok;

b)

a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, a Fővárosi
Önkormányzat
intézményeinek,
gazdasági
szervezeteinek
területén,
az
önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett
tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése;

c)

a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben
taxiállomások használatának ellenőrzése;

d)

az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul
elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés
szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát,
vagy a közbiztonságot veszélyezteti;

e)

a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem
rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő
- eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak
üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására
irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől
számított 30 napig nem tesz eleget;

f)

kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül
várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes
engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett
járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek
és a forgaimat nem akadályozzák."
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szabályozott,

közterületen

létesülő

3.

A Megállapodás a következő 2/B. ponttal egészül ki:

"2/B. Felek megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelettel
kapcsolatos vagy a Fővárosi Közterület-felügyelet feladatainak bármely, jövőben
bekövetkező jogszabályváltozás miatti médosulása esetén:
a) valamely jelen megállapodás 1. és a 2/A. pontjaiban szereplő feladat megszűnése
egyúttal a megállapodás vonatkozó részének a megszűnését is jelenti;
b) új feladat keletkezéskor pedig ezen új feladattal a Fővárosi Önkormányzat, illetve a
Fővárosi Közterület-felügyelet jelen megállapodás szerinti feladatai - a Felek külön
intézkedése nélkül, a jogszabály erejénél fogva - kiegészülnek. Ezen új feladat
esetleges átadásáról - bármely Fél kezdeményezését követően - külön egyeztetnek,
illetve annak eredményeképpen a jelen megállapodást a Felek közös akarattal,
megfelelően módosíthatják."
4.

A Megállapodás 3. pontja helyébe a

következő

rendelkezés lép:

"3. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 23. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti panasz elbírálása a rendőrség hatáskörébe tartozik."

5. A Megállapodás többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad.
6. Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 példányban írják
alá.
Budapest, 2011.
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Budapest, 2011.

nap

Kovács Róbert
Polgármester

Tarlós István
Főpolgármester

Ellenjegyezte:
Budapest, 2011.

hó

hó

Budapest, 2011.

nap

Sárádi Kálmánné dr.

Dr. Szabó Krisztián

Főjegyző

Jegyző

nap

Záradék:

A jelen megállapodásból származó, a
illetékességét

érintő

Budapest, 2011.

Fővárosi Közterület-felügyelet feladat-, hatáskörét és

változásokat tudomásul veszem.
hó

nap

dr. Pető György
a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója

3

