
POLGÁRMESTERI   DÖNTÉS   
  

A  Kormány  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú  kormányrendelet             
1.  §-a  értelmében  az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó             
humánjárvány  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok  egészségének  és          
életének   megóvása   érdekében   Magyarország   egész   területére   veszélyhelyzetet   hirdetett   ki.   
  

A  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.             
évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésének  felhatalmazása  alapján  veszélyhelyzetben  a             
települési  önkormányzat  képviselő-testületének  feladat-  és  hatáskörét  a  polgármester          
gyakorolja.     
  

E  rendelkezések  alapján  a  Pilisborosjenő  Önkormányzat  Képviselő-testületének  feladat-  és           
hatáskörét  gyakorolva  -  a  képviselő-testület  tagjainak  meghallgatását  követően  -  az  alábbi             
döntést   hozom:     

  
  

…/2021.   (VI.   …...)   határozat   
  
  

Tárgy :  A  Korlátozott  várakozási  övezet  működésének  és  igénybevételének  rendjéről           
szóló   5/2021.   (VI.   …..)   önkormányzati   rendelet   megalkotása   
  

1) A  Korlátozott  várakozási  övezet  működésének  és  igénybevételének  rendjéről  szóló           
5/2021.  (VI.  …..)  önkormányzati  rendeletet  jelen  döntésem  melléklete  szerinti           
tartalommal   elfogadom.   
  

2) Felkérem  a  Jegyzőt,  hogy  a  biztosítson  lehetőséget  arra,  hogy  lakosság  széles  körben              
megismerje  és  véleményezhesse  a  rendeletet.  A  vélemények  feldolgozása  után  készítsen            
egységes   szerkezetű   rendeletet   és   annak   kihirdetésről   gondoskodjon.   

  
  

Felelős:   dr.   Horti   István   jegyző   
Határidő:   2021.   június   ….     
  
  

Pilisborosjenő,   2021.   június   ….   
  
  
  

Tömöri   Balázs   
polgármester   

    



Pilisborosjenő   község   Önkormányzata   Képviselő-testületének     
5/2021.   (VI.   …..)   számú   rendelete   

Korlátozott   várakozási   övezet   létrehozásáról,   működésének   és     
igénybevételének   rendjéről   

  
  

  
Pilisborosjenő  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közúti  közlekedésről  szóló         
1988.  évi  I.  törvény  15/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  és  a  48.  §  (5)  bekezdésében  kapott                   
felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.           
törvény  (továbbiakban:  Möt.)  13.§  (1)  bekezdés  1.  pontjában  és  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)                
bekezdés   a)   pontjában   meghatározott   feladatkörében   eljárva   a   következőket   rendeli   el:   
  

  
1. §   

  
(1)  Pilisborosjenő  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Pilisborosjenő  községközigazgatási        
határán   belül   az   1.   sz.   melléklet   szerint   megjelölt   "Korlátozott   várakozási   övezetet"   hoz   létre.     
  

(2)  A  „Korlátozott  várakozási  övezetben”  –  jelen  rendeletben  meghatározott  kivételeken  felül             
-   csak   engedéllyel   szabad   várakozni.   
  

(3)  Pilisborosjenő  önkormányzat  közigazgatási  területén  minden  háztartás  jogosult  alanyi           
jogon  2  db  -  2.  számú  melléklet  szerinti  –  várakozási  engedély  használatára.  További  engedély                
indokolt   esetben   a   Jegyzőnek   címzett   kérelem   alapján   adható.     
A  kérelmet  írásban  a  Polgármesteri  Hivatal  2097  Pilisborosjenő  Fő  utca  16.  számra  címezett               
levélben,  vagy  a   jegyzo@pilisborosjeno.hu  vagy  a   kozterulet@pilisborosjeno.hu  címre  kell           
elküldeni.   A   kérelemben   meg   kell   indokolni   a   további   engedélyek   szükségességét.   
  

(4)  A  várakozási  engedélyt  a  gépjármű  szélvédője  mögött,  jól  látható  helyen  kell  elhelyezni.               
A  várakozási  engedéllyel  a  "Korlátozott  várakozási  övezetet"  területén  is  lehet  várakozni  -  a               
KRESZ   szabályainak   betartása   mellett.   

  
2. §   

  
(1) A  rendelet  területi  hatálya  kiterjed  Pilisborosjenő  községközigazgatási  határán  belül  az  1.             

sz.  melléklet  szerint  megjelölt  "Korlátozott  várakozási  övezet"  KRESZ-táblával  megjelölt           
területre.   

  
(2)   A   rendelet   tárgyi   hatálya   kiterjed   valamennyi   várakozó,   parkoló   járműre,   kivéve   a:   
  

a) megkülönböztető   fény-   és   hangjelzéssel   jogszerűen   felszerelt   jármű ,   
b) figyelmeztető  jelzést  (sárga  villogót)  használó  járműveket,  kerékbilincselést  végző          

gépjárművet,   
c) segédmotorkerékpárokat,   kerékpárokat,   
d) közérdekből   történő   veszélyt   elhárító,   hibaelhárítást   végző   járműveket,   
e) közrend   és   közbiztonság   védelmében   szolgálatot   teljesítő   járműveket.   
  

(3)  A  rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  a  Korlátozott  várakozási  övezetet  igénybe  vevő              
gépjármű  üzemben  tartójára.  Üzemben  tartó  a  jármű  forgalmi  engedélyébe  bejegyzett            
tulajdonos  vagy  üzembentartó,  továbbá  az,  aki  a  járművet  egyéb  törvényes  jogcímen             
használja.     
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3.   §   

  
(1) A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  övezetben  szabad  és  munkaszüneti  napon  várakozni  csak  a               

KRESZ   mindenkori   vonatkozó   szabályainak   betartása   mellett   engedélyezett.   
  

4.   §   
  

Az   övezetben   ideiglenesen   várakozhatnak   az:   
  

a.) utasra  várakozó,  foglalt  jelzésű  taxik,  mely  esetekben  a  taxi  vezetője  köteles  végig  a               
járműnél   tartózkodni,     

b.) háziorvosok  és  körzeti  ápolók   gépkocsijai  foglalkozásuk  gyakorlása  idején  az           
üzemeltető   által   kiállított   engedély   alapján,   

c.)  mozgásában  korlátozott  személy  parkolási  igazolványáról  szóló  218/2003.  (XII.  11.)            
Korm.  rendeletben  meghatározott  mozgáskorlátozott  igazolvánnyal  rendelkező        
mozgáskorlátozott  vagy  mozgáskorlátozottat  szállító  személy,  amennyiben  érvényes         
mozgáskorlátozott  engedélyét  a  várakozó  gépjárművön  a  szélvédő  mögött  jól  látható            
helyre   helyezik.   
 d.)  a  Budaörsi  Rendőr-főkapitányság,  tulajdonában  vagy  üzemben  tartásában  lévő,            

valamint  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  Pest  Megyei  Igazgatósága,  valamint            
Pilisborosjenő  Önkormányzat  tulajdonában  vagy  üzemben  tartásában  lévő         
gépjárművek.   

  
5.   §   

  
(1) A   rendelet   szabályai   a   2021.   június.   …..   napján   lépnek   hatályba.   
  
  

  
    

Záradék:     
    

A   fenti   rendeletet   2021.   június   …….   napján   kihirdettem.   
  

dr.   Horti   István   
jegyző   
  

    

  

dr.   Horti   István   
jegyző   

  

Tömöri   Balázs   
polgármester   



1. melléklet   
  
  

A   korlátozott   várakozási   övezet   területi   leírása   
  

A   korlátozott   várakozási   övezet   területi   leírása   
  

  Lomb   utca   
  

  

Szent   Donáth   u.   (Szellő   köz.   -   Kevélyhegyi   út   közötti   szakasz)  
Kevélyhegyi   út   
Szellő   Köz   
Cseresznye   köz   
Eper   köz   
Lucerna   köz   
Dió   köz   
Szöllő   u   
Szilva   köz   
Fürdő   köz   
Agyagbánya   köz   
Prohászka   Ottokár   u.   (Agyagbánya   u.   -   Hajcsár   u.   közötti   szakasz)   
Lovarda   u   
Kökény   köz   
Mindszenti   József   u   
Hajcsár   u   
Bodza   u   
Apor   Vilmos   u   
Márton   Áron   u   
Budai   út   (Kökény   köz   -   Budai   út   60   közötti   szakasz)   
Vincellér   u.   
Határ   út   (vár   u.   -   Hajcsár   u.   közötti   szakasz)   



Korlátozott   várakozási   övezet   térképi   lehatárolása   
  

  
  
  

  
  

  

  



2. számú   melléklet   
  

Várakozási   engedély   minta   
  

  
  

  

  


