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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-ai ülésén elfogadta a 
közterületek rendjéről szóló 24/2012. (VI.27) önkormányzati rendelet módosítását, mely 
eredményeként a zöldterületen parkolást tiltó és azt szankcionáló rendelkezéseket hatályon 
kívül helyezte, ezzel egyidejűleg a 145/2019. (VI.26) sz. határozatában kérte a közterületi 
zöldfelületen történő szabálytalan parkolással szembeni fellépés lehetőségeinek 
megvizsgálását.  
 
A vizsgálat lefolytatását követően a közterületi zöldfelületen történő szabálytalan parkolással 
szembeni fellépés lehetőségeiről és annak megvalósíthatóságáról az alábbi javaslatot teszem: 

A zöldterületen szabálytalanul parkoló gépjárművek esetén a közterület-felügyelőnek 
lehetősége van helyszíni bírság kiszabására a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 224. § (2) bekezdése alapján abban 
az esetben, ha a zöldfelületen történő parkolás tiltását táblával jelezzük. Továbbá a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. § (1) és (6) bekezdései értelmében lehetősége van 
bizonyos esetekben a gépjármű elszállíttatására, illetve kerékbilincs alkalmazására.  

A gépjárművek elszállítására jelenleg a Totál-Kár Kft.-vel van szerződésünk.  
A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a 
felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2019. (X.16) IRM rendeletet 3. § értelmében 
az intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatásról, továbbá az intézkedés megszüntetéséhez 
szükséges ügyintézésről, így különösen a költségek befizetésének lehetővé tételéről, a 
kerékbilincs leszereléséről, a tárolóhelyen a jármű visszaadásáról folyamatos ügyeleti 
szolgálat keretében kell gondoskodni. Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy az 
Önkormányzat jelenleg a kerékbilincs alkalmazásának sem az anyagi, sem a személyi 
feltételeit nem tudja biztosítani. 
 

 



Általánosságban elmondható, hogy a zöldfelületen történő parkolás leginkább azzal 
akadályozható meg, ha elegendő parkolóhelyet biztosítunk a szabályos parkoláshoz.  
A zöldfelületen történő parkolás Kistarcsán az Eperjesi úti lakótelep környékén jellemző, ami 
annak az eredménye, hogy a kialakított parkolóhelyek már nem elegendőek az utóbbi években 
jelentősen megnövekedett gépjárműpark befogadására. A megoldást a parkolóhelyek 
számának növelése jelentheti.  
Az Eperjesi út lakótelepi szakaszán az úttal párhuzamosan a zöldterületi sáv egy részének 
megszüntetésével alakítható ki párhuzamos parkolásra alkalmas parkolósáv. A parkolósáv 
kialakítása engedélyköteles beruházás, indikatív árajánlat alapján tervezési költsége kb. 
600.000 Ft +ÁFA.   
A Közlekedési és Közbiztonsági Munkacsoport 2019. július 4-i ülésén megvizsgálta a 
parkolósáv kialakításának lehetőségét. Javasolja annak megvalósítását, a tervezési költség 
2020-as költségvetésbe történő tervezését, valamint azonnali megoldásként parkolást tiltó 
táblák kihelyezését. A döntésük értelmében a zöldfelületi részen történő parkolás 
megakadályozására „zöld területen parkolni TILOS” táblák kihelyezése folyamatban van.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a Kistarcsa, Eperjesi 
úton párhuzamos parkoló kialakításának tervezési költségét a 2020. évi költségvetésébe 
tervezze be.  
 
 
Határidő:  azonnal, illetve a 2020. évi költségvetés összeállítása 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 11. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
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