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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

113-as számú határozat 

 

 

a Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- vagy magánterületén elhagyott, ismeretlen 

tulajdonú, valamint szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítására, tárolására és 

kibocsátására vonatkozó szabályzat módosítására és kiegészítésére, amely a 179/2019-es számú 

helyi tanácsi határozat melléklete 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Parkolók, Garázsok és Gépkocsi-elszállítások Irodája révén a Közterület-kezelő Közszolgálat 

2021.02.04-i 8749/905 számú Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- vagy 

magánterületén elhagyott, ismeretlen tulajdonú, valamint szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítására, 

tárolására és kibocsátására vonatkozó szabályzat módosítására és kiegészítésére, amely a 179/2019-es 

számú helyi tanácsi határozat melléklete,  

b) A szakrészlegek kedvező véleményezését,  

c) A Marosvásárhelyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését, 

d) A helyi tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatokat, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

- a 195/2002-es, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a közutakon való közlekedésre 

vonatkozó sürgősségi kormányrendelet 64. cikkelye és a 128. cikkely (1) bekezdésének g) betűje; 

- az 1391/2006-os K.H. 203^1–203^4 cikkelye a 195/2002-es sürgősségi kormányrendelet 

alkalmazási szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- az újraközölt helyi rendőrségi 155/2010-es törvény 7. cikkelyének h) és k) betűje, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- a helyi érdekű köz- és magánterületeket kezelő közszolgálatok megszervezésére és működésére 

vonatkozó, 71/2002-es számú végzés;  

- a városi és falusi települések gazdálkodására vonatkozó 21/2002-es számú kormányrendelet, a 

273/2020-as számú törvénnyel időszerűsítve; 

- a szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó 2/2001-es számú kormányrendelet 8. cikkelye, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- Az állam vagy a közigazgatási-területi egységek köz- vagy magánterületein elhagyott vagy 

gazdátlan járművek jogi rendszerére vonatkozó 421/2002-es számú törvény, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel; 

- a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promóválására vonatkozó 448/2006 számú 

törvény 100. cikkelye „g” betűje, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- a 71/2002-es K.R. alkalmazásának keretszabályzatát jóváhagyni hivatott 955/2004-es K.H., 

amely a köz- és magánterület-kezelő szolgálatok szervezésére és működésére vonatkozik, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje és (7) bekezdése „s” betűje, a 196. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján,  

 



 

 

Elhatározza: 

 

 

I. cikkely: A Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- vagy magánterületén elhagyott, 

ismeretlen tulajdonú, valamint szabálytalanul parkoló gépkocsik elvontatására, 

tárolására és kibocsátására vonatkozó szabályzat, amely a 179/2019-es számú helyi 

tanácsi határozat melléklete, a következőképpen módosul és egészül ki:  

 

  1. A szabályzat címe módosul, tartalma a következő lesz: „A mozgást akadályozó, 

szabálytalanul parkoló járművek, valamint a gazdátlan és a marosvásárhelyi önkormányzat köz- 

vagy magánterületén elhagyott járművek elvontatásának, tárolásának és kiadásának tevékenységéről 

szóló Szabályzat”. 

2. A szabályzat 1. cikkelyében, a g) betű után, bevezetnek két új betűt, a h) és i) betűt, a 

következő tartalommal: 

„h) a 21/2002-es, a városok és falvak gazdálkodására vonatkozó KR, frissítve a 273/2020-as számú 

törvény 24^2 cikkelye által; 

i) a 448/2006-os számú, a fogyatékos személyek védelmére és megsegítésére vonatkozó törvény 100. 

cikkelyének „g”betűje”. 

3. A szabályzat 1. cikkelyében, a v) betű után bevezetnek egy új betűt, a w)-t, a következő 

tartalommal: 

„w) A jármű vezetője közvetlenül felelős, amennyiben a járműben természetes és jogi személyek 

jelenléte nem látható a műszaki-igazgatási intézkedés elrendelésének vagy végrehajtásának 

időpontjában, vagy az olyan áruk (palackok stb.) jelenléte miatt, amelyek kárt okozhatnak a 

járműben.”. 

             4. A Szabályzat 10. cikkelye módosul, tartalma pedig a következő lesz:  

     „(1) A szabálytalanul parkoló, a motoros vagy gyalogos forgalmat akadályozó, valamint a 

marosvásárhelyi önkormányzat köz- vagy magánterületén tulajdonossal nem rendelkező és elhagyott 

járművek esetében való jogsértések megállapítása és szankcionálása, a járművek elvontatása, szállítása, 

tárolása, és kiadása és a hatályos jogszabályok szerint történik, beleértve a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Helyi Tanácsa általi jóváhagyásokat is.” 

      „(2) A járművek szabálytalan állomásozását, amelyek áthágják a 21/2002-es, a városok és falvak 

gazdálkodására vonatkozó Rendelet előírásait, szabálysértésnek minősülnek, és 300 és 500 lej közötti 

bírsággal sújthatók, azzal a lehetőséggel, hogy 15 napon belül a megszabott összeg felét kell csak 

kifizetni, a 2/2001-es K.R. szerint.”  

      „(3) A szállítóeszköz kiemelése az adott parkolóhelyről, a 9. cikkelynek megfelelően.” 

     „(4) A városok és falvak gazdálkodására vonatkozó, 21/2002-es K.R. 9. cikkelye (1) bekezdésének m 

betűje szerint, amelyet a 273/2020-as törvény által módosítottak, a közterület járművekkel való 

elfoglalása más módon, mint ahogyan azt a közterület-kezelő világosan kijelöli, szabálysértésnek 

minősül és 290-500 lej összeggel büntetendő, amelyet a Helyi Rendőrség ró ki.” 

        5. Jóváhagyják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- vagy magánterületén elhagyott, 

ismeretlen tulajdonú, valamint szabálytalanul parkoló gépkocsik elvontatására, tárolására és 

kibocsátására vonatkozó szabályzat 1-es és 2-es Mellékletét.   

   6. A szabályzat 4. cikkelye kiegészül az alábbi tartalommal: 

(1) Az emelési műveletet bármilyen típusú, szabálytalanul állomásozó járművön kell elvégezni: 

a) közutakon (úttesten);  

b) a közszállító járművek megállóiban, leállósávokban; 

c) járdákon vagy gyalogos övezetekben;  

d) a megfelelően megjelölt, nem engedélyezett területeken; 

e) Marosvásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatának köz- vagy magánterületéhez tartozó 

zöldterületein;  

f) a magántulajdonban levő ingatlanok autós bejárata előtt; 

g) a szabályosan állomásozó járművek akadályozása esetén; 



h) mozgáskorlátozott személyek számára fenntartott, nemzetközi jelzéssel nem rendelkező parkolókban, 

a 2018/69-es számú S.K.R. előírásai alapján; 

i) kerékpárutakon és pályákon. 

(2) A fogyatékossággal élő személyek személygépkocsik számára fenntartott helyeken parkoló járművek 

magánterületről történő elszállítása (vontatása) az épületek tulajdonosainak vagy kezelőinek kérése 

alapján végezhető el. 

(3) Az elszállítási (elvontatási) műveletet bármelyik típuson - a gazdátlan vagy elhagyott  járműveken  

is el kell végezni, ha azok az a) vagy i) pontban meghatározott változatok valamelyikén alapulnak, vagy 

ha ezek rendezett közparkolókban állomásoznak. 

 

         7. Módosul az 1. cikkely, (1) bekezdés, 3. cikkely, (1) bekezdés, a II. fejezet, cím, az 5. cikkely, 

valamint a 10. cikkely (1) bekezdés, tartalmuk az alábbi lesz: 

- 1. cikkely (1) Jelen szabályzat meghatározza a szabálytalanul parkoló, a motoros vagy gyalogos 

forgalmat akadályozó, valamint a marosvásárhelyi önkormányzat köz- vagy magánterületén gazdával 

nem rendelkező és elhagyott járművek elvontatására, szállítására, tárolására, és kiadására irányuló 

tevékenységeket.  

- 3. cikkely (1) A szabálytalanul parkoló, a motoros vagy gyalogos forgalmat akadályozó,  valamint a 

marosvásárhelyi önkormányzat köz- vagy magánterületén gazdával nem rendelkező és elhagyott 

járművek elvontatására, szállítására, tárolására, és kiadására irányuló tevékenységek az S.P.A.D.P 

közvetlen irányítása alatt  mennek majd végbe, a Parkolók, Garázsok és Jármű-elvontatások Irodája 

által, a 2019. február 28-i 24-es H.T.H. alapján.   

- II. fejezet A szabálytalanul parkoló, a motoros vagy gyalogos forgalmat akadályozó,  valamint a 

marosvásárhelyi önkormányzat köz- vagy magánterületén gazdával nem rendelkező és elhagyott 

járművekre vonatkozó feltételek, továbbá ezen tevékenységek és szabályok leírása. 

- 5. cikkely. A szabálytalanul parkoló, a motoros vagy gyalogos forgalmat akadályozó, valamint a 

marosvásárhelyi önkormányzat köz- vagy magánterületén gazdával nem rendelkező és elhagyott 

járművek elvontatására, szállítására, tárolására, és kiadására irányuló tevékenységek.  

- 10. cikkely. (1) A szabálytalanul parkoló, a motoros vagy gyalogos forgalmat akadályozó, valamint a 

marosvásárhelyi önkormányzat köz- vagy magánterületén gazdával nem rendelkező és elhagyott 

járművek esetében való jogsértések megállapítása és szankcionálása, a járművek elvontatása, 

szállítása, tárolása, és kiadása és a hatályos jogszabályok szerint történik, beleértve a Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa általi jóváhagyásokat is. 

 

II. cikkely: A Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- vagy magánterületén a közlekedést 

akadályozó, valamint elhagyott, ismeretlen tulajdonú, szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítására, 

tárolására és kibocsátására vonatkozó szabályzat többi előírása változatlan marad. 

 

III. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, 

a Közterület-kezelő Igazgatóság - Parkolók, Garázsok és Gépkocsi-elszállítások Irodája, valamint a Helyi 

Rendőrség Igazgatósága révén. 

 

IV. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a közigazgatási 

bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

V. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Közterület-kezelő Igazgatóság; 

- Helyi Rendőrség Igazgatósága; 

- A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közúti osztálya.  

 

                                                                                                                        

     Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 



Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

 

(A határozatot 22 „igen” szavazattal fogadták el)  

 


