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36. számú HATÁROZAT 

Bács község köz- vagy magánterületein, a közúti forgalmat érintő, megállással. 

várakozással, parkolással kapcsolatos szabálysértések, jogi rendszerének szabályozásáról 

 

Kolozs megye, Bács község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Megvizsgálva Bács község Polgármestere által indítványozott, Bács község köz- vagy 

magánterületein, a közúti forgalmat érintő, megállással. várakozással, parkolással kapcsolatos 

szabálysértések, jogi rendszerének szabályozásáról szóló, 5251/14.06.2021 számú 

határozattervezetet; a Polgármester ezen határozat, 5248/14.06.2021 számú indoklását; a 

helyi Rendőrség 5133/09.06.2021 számú hivatkozását, amelyben javasolja, Bács község köz- 

vagy magánterületein, a közúti forgalmat érintő, megállással. várakozással, parkolással 

kapcsolatos szabálysértések, jogi rendszerének szabályozását; 

A jogszabályok megsértéséről szóló 2001. évi 2. számú Kormány Rendelet; a közúti 

közlekedésről szóló 2002. évi 195. számú Sürgősségi Kormány Rendelet; a közúti 

közlekedésről szóló 2002. évi 195. számú Sürgősségi Kormány Rendelet alkalmazására 

vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló 2006. évi 1391 számú Kormány Határozat; 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, az utakra vonatkozó jogszabályokról szóló 

1997. évi 43. számú Kormány Rendelet jóváhagyására vonatkozó 1998. évi 82. számú 

Törvény; a helyi rendőrség  2010. évi 155. számú Törvény; a Közigazgatási Törvénykönyvről 

szóló 2019. évi 57. Sürgősségi Kormány Rendelet 129. cikkelyének (2) bekezdésének c) 

része és d) része, (6) bekezdésének a) része szerint; 

A megvitatást követően és tudomásul véve az I. szakbizottság, a bácsi 3. Közúti 

forgalmi rendőrség  és az illetékes osztályok véleményét; 



A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. Sürgősségi Kormány Rendelet 

196. cikkelyének 1. bekezdésének, a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ: 

1. Cikkely (1) Jóváhagyja, Bács község köz- vagy magánterületein, a közúti 

forgalmat érintő, megállással, várakozással, parkolással kapcsolatos szabálysértések, 

jogszabályozását.  

(2) Megállapítja Bács község köz- vagy magánterületein, a közúti forgalmat érintő, a 

kijelölt helyeken kívül, megállással, várakozással, parkolással kapcsolatos szabálysértéseket 

a) járművek/gépjárművek közutakon és járdákon történő várakozása és parkolása; 

b)  járművek/gépjárművek zöld övezetben, szabadidő központokban, parkokban és 

játszótereken történő közlekedése, megállása és várakozása; 

c) a polgármesteri hivatal által kijelölt parkolóhelyek (előfizetéssel, bérleti 

szerződéssel, foglalt, külön céllal kijelölt stb.) illetéktelen elfoglalása; 

d) a 3,5 t feletti utasszállító vagy áruszállító teherautók/járművek Bács község 

közútain és köz- vagy magánterületein történő megállása, várakozása és parkolása, kivéve a 

21 – 7 óra közötti időintervallumban, áruátadás céljából és bejárási engedéllyel 

rendelkezőket; 

e) járművek/gépjárművek olyan helyeken történő megállása, várakozása és parkolása, 

ahol közlétesítményekhez (trafo, gazdasági épület, hőközpontok, sétányok, parkok, szabadidő 

központok, játszóterek stb) való hozzáférést akadályozza; 

f) járművek/gépjárművek olyan helyeken történő megállása, várakozása és parkolása, 

ahol a közintézmények (kórházak, iskolák, színházak, múzeumok, kereskedelmi központok, 

egészségközpontok, cégek székhelye, gyógyszertárak, bankok stb.) bejáratát elzárja, vagy az 

oda való bejutást akadályozza; 

g) járművek/gépjárművek olyan helyeken történő megállása, várakozása és parkolása 

amelyen keresztül akadályozzák a hivatalos parkolók vagy garázsok megközelítését, Bács 

község köz- vagy magánterületein található gyalogos területek megközelítését; 

h)  közmunkák (aszfaltozás, közműjavítások, munkálatok, úttisztítás stb) elvégzése 

céljából és hivatalosan engedélyezett nyilvános rendezvények, események megrendezése 



céljából, Bács község köz- vagy magánterületeinek kiürítésére felszólító értesítés, a 

polgármester által meghatalmazott helyi Rendőrség által a járművön hagyott, az útkezelő 

rendelkezéseinek be nem tartásáról szóló figyelmeztetés és/vagy büntetés,     

2. Cikkely (1) A jármű/gépjármű tulajdonos/használó köteles, a kérelem beadásától 

számított 15 napon belül, a személyazonossági adatokat, a helyi Rendőrség felé közölni. 

(2) A jelen határozatban szereplő szabálysértésekért, esettől függően, felelősségre 

vonható az elkövető természetes vagy jogi személy. 

3. Cikkely Az 1. cikkelyben és a 2. cikkely 2. bekezdésében szereplő szabálysértések 

a következők szerint büntethetők: 

a) az 1. cikkely a, b, c, d, e, f, g és h részeiben meghatározott szabálysértések 200- tól 

400 lejig terjedő pénzbírsággal; 

b) az 1. cikkely d részében meghatározott szabálysértések 400-tól 800 lejig terjedő 

pénzbírsággal; 

c) a 2. cikkely 2. bekezdésében meghatározott szabálysértések, természetes személy 

esetében 300-tól 500 lejig terjedő pénzbjrsággal illetve jogi személy esetén 400-tól 800 lejig 

terjedő pénzbírsággal. 

4. Cikkely A szabálysértési bírság fő szankcióján felül elrendelhető, a járműnek, a 

2014. évi 38. számú Határozat által előírt eljárással történő elvitele, kivéve az 1. cikkely d. 

részében előírtakat.  

5. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezviteléről, a szabálysértés 

megállapításáról szóló jegyzőkönyv és a szabálysértés büntetésének kiszabásáról: Bács 

község Polgármestere, az általa meghatalmazott személyek és a helyi rendőrök 

gondoskodnak. 

(3)  A szabálysértés megállapításakor, a járőr figyelmeztetést ír, amelyet a jármű 

szélvédőjén hagy, e figyelmeztetés alapján fogja megírni a szabálysértést megállapító 

jegyzőkönyvet és a szabálysértés büntetésének kiszabásáról szóló jegyzőkönyvet is. 

(4) A nem kifogásolt jegyzőkönyv vagy a jogerős bírósági határozat végrehajtható 

jogcímeket képez, amelyek alapján a bírság, a helyi adóhatóság által, a törvény szerint 

behajtásra kerül. 



6. Cikkely A szabálysértésért megbírságolt személy, a kézhezvételtől vagy a 

szabálysértés megállapításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyv közlésétől számított 15 

napon belül befizetheti, a 3. cikkelyben meghatározott minimális bírság felét. 

7. Cikkely A jelen határozat rendelkezései kiegészülnek az utólagosan módosított 

2002. évi 180 számú Törvény által jóváhagyott, a jogszabálysértésekről szóló 2001. évi 2. 

számú Kormány Rendelettel. 

8. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével, a helyi Rendőrséget bízza 

meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 15 

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COLCER BOGDAN-IONUT    PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 

 

 

 


