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Tisztelt Cím!

A közterület‐felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §‐ában foglaltak alapján a felügyelő a helyi
közúton közterület‐használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű‐
vet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, elszállítással eltávolíthatja.
A Közterület‐felügyelet a közterület‐felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.)
20. §‐ában foglaltak alapján 2013. október 29‐én a következő gépjárműveket szállíttatta el közterü‐
letről:

1.

forgalmi rendszám
HOF‐540

a jármű színe, gyártmánya, típusa
mélykék Renault Thalia

elszállítás helye
Hímes utca

Kiváltás helye: Szilent Kft. Nyíregyháza, Tünde u. 4.
telefonszám: +36 (42) 461‐296
fax: +36 (42) 595‐228
e‐mail: szilentkft@t‐online.hu
A kerékbilincs közterület‐felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felme‐
rült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet (továbbiakban: rendelet)
mellékletében meghatározottak alapján
- az elszállítás költsége:
a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmoto‐
ros kerékpár esetén 17.250 Ft
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM–BM együttes rendelet 1. számú füg‐
gelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű
vagy ezek pótkocsija esetén 51.750 Ft
- a tárolás, őrzés költsége: 1.200 Ft/nap.

2

A Kftv. 20. § (5) bekezdése kimondja, ha a tulajdonos (üzemben tartó) a felszólítás ellenére az elszállított
járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet a
rendeletben foglalt feltételek szerint értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. A rendelet 17. § (7)
bekezdése szerint azt a járművet, amely hulladékká vált (elhasználódott), regisztrált bontó‐hulladékkezelő
részére kell átadni.
A rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kérem, hogy az adatokat és a tájékoztatást Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapján megjelentetni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2013. október 30.
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