
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 

a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint autóbusz tárolási 

helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeinek megállapításáról 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint autóbusz tárolási helyéül 

szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeinek megállapításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy egyértelműen meghatározásra kerüljenek azok a feltételek, 

amelyek fennállása esetén a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint 

autóbusz (továbbiakban együttesen: jármű) tulajdonosai vagy üzembentartói 

kérelemmel fordulhatnak a jegyző felé az ingatlan alkalmasságára vonatkozó – hatósági 

bizonyítvány formájában történő – igazolás kiállítása érdekében.  

(2) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ A rendelet alkalmazásában 

1. tehergépjármű: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 36. 

pontja szerinti tehergépjármű,  

2. az ingatlan rendeltetésszerű használata: az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban 

meghatározott művelési ágának vagy a művelés alól kivett terület elnevezésének, 

valamint az ingatlanon található épület fő rendeltetés szerinti jellegének 

megfelelő használata. 

 

II. Fejezet 

Az ingatlan alkalmassága és az alkalmasság megállapítása 

3. Az ingatlan alkalmasságának feltételei 

3. § (1) A 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű tulajdonosa vagy üzembentartója 

kérelmére legfeljebb 10 jármű tárolására olyan ingatlan minősíthető alkalmasnak, amely 

megfelel a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknak. 

(2) Az ingatlan a 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű vagy járművek tárolására 

alkalmas, ha 

a) tárolása másokat, különösen a szomszédos ingatlanok tulajdonosait nem 

zavarja, 

b) a tárolás az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem változtatja meg, 

c) a tárolás kizárólag az ingatlan telekhatárain belül történik, 

d) a tárolás a környezetet nem terheli vagy veszélyezteti. 



1(3) A 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű tárolására kizárólag falusias lakóterület, 

valamint a kereskedelmi, a szolgáltató és az ipari beépítésre szánt területen van 

lehetőség. Amennyiben kiépített autóbusz várakozóhely nem falusias, vagy 

kereskedelmi, szolgáltató és ipari beépítésre szánt területen került kialakításra, autóbusz 

tárolására vonatkozó engedély ezektől eltérő területre is kiadható. 

(4) Az ingatlan és – amennyiben azon épület található, – az épület fekvésének és 

kialakításának meg kell felelnie a (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak. 

 

4. Az ingatlan alkalmasságának megállapítása 

4. § Az ingatlan 3. §-ban foglaltaknak megfelelő alkalmasságának megállapítására 

helyszíni szemle keretében kerül sor. 

 

III. Fejezet 

5. Záró rendelkezések 

5.§ (1) A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolási helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági 

feltételeiről szóló 15/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Kazincbarcika, 2017. június 22. 

 

 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

Kazincbarcika, 2017. június 22. 

 

 dr. Szuromi Krisztina 

 jegyző 

 
 

 
1 A 3. § (3) bekezdését a 2/2020. (I. 23.) Ör. módosította. Hatályos: 2020. február 1. napjától 


