KÖZLEMÉNY A PANNON GUARD BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÓ ZRT
TELEFONSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.) 20. § (1) bekezdése
alapján: „ A felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen
szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot
veszélyezteti.”
A Kftv. 20. § (6) bekezdése alapján „Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó,
a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett,
illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem
akadályozza, rögzítésére – a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig – a felügyelő
kerékbilincset alkalmazhat.”
A Kftv. 20. § (7) bekezdése alapján „ A felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármű
elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez –
szerződés alapján – közreműködőt vehet igénybe.”
A közterületen szabálytalanul elhelyezett járművek elszállítását, kerékbilincselését Közreműködő
(Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt.) végzi, aki a Debreceni Közterület Felügyelettel
szerződéses jogviszonyban áll.
A kerékbilincs alkalmazásával, a járművek elszállításával, valamint az ezen intézkedések során
felmerült költségekkel kapcsolatos szabályok az igazságügyi és rendészeti miniszter a kerékbilincs
közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelete (továbbiakban: IRM rendelet) alapján
kerül alkalmazásra.
Az intézkedés költsége az IRM rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával
kapcsolatos költségekről szóló mellékletében megállapított díjtétellel kerül alkalmazásra.
Az elszállításra kerülő gépjárművek átvehetők, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár)
címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026,
Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig,
illetve az 06 52/502530 vagy a 06 30/4882100 telefonszámokon.
Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt., mint közreműködő (4030, Debrecen,
Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig.
A Debreceni Közterület Felügyelet tájékoztatja az érintetteteket, hogy a Pannon Guard Biztonsági
Szolgáltató Zrt. korábbi telefonszáma (06 30/ 6136209) 2014. október 17. napjától megváltozik.
Az új telefonszám, ahol érdeklődni lehet a gépjárművek elszállításával kapcsolatban a
következő: 06 30/870 4255.
Debrecen, 2014. október 16.
Debreceni Közterület Felügyelet

