
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
............../………. (……...) önkormányzati rendelet-tervezete 

 
 

a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és  
felülvizsgálati rendjérıl szóló 14/2007. (V. 31.) rendelet módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének a közúti közlekedésrıl szóló több-
ször módosított 1988. évi I. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

A jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl szóló 14/2007. (V. 
31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
 
E rendelet hatálya Sárospatak város közigazgatási területén kiterjed a „behajtani tilos”, a 
„mindkét irányból behajtani tilos” és az ezekkel együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” köz-
úti jelzıtáblák hatálya alá tartozó – 1. számú mellékletben szereplı - útszakaszokra érvényes 
– meghatározott jármővekre vonatkozó – behajtási engedélyek (a továbbiakban: engedély) 
kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.  
 

2. § 
 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„(1) A 2. melléklet szerinti engedély a kiadásától számított egy évig érvényes.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 1. mellékletének helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
 
A Rendelet 2. mellékletének helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 
Ez a rendelet 2013. december 2-án lép hatályba és hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti 
 
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter Aros János 
 jegyzı polgármester 

 
 



1. melléklet a ............../........... (.............) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 14/2007. (V. 31.) rendelethez 
 
 
Forgalomkorlátozással érintett területek:  
  

- Hild tér,  
- Rákóczi u. 36-40. sz. elıtti terület 
- Comenius u. 33. (Gondozási Központ) mögötti parkoló, 
- Eötvös utca fıtér által érintett területe 

 
 
 
 
 
2. melléklet a ............../........... (.............) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 14/2007. (V. 31.) rendelethez 
 
 
 

Behajtási engedély 
 
 
 

Gépjármő forgalmi rendszáma: 

Engedélyezı határozat száma: 

Behajtási tilalommal érintett közút megnevezése: 

Behajtás célja: 

Engedély érvényességi ideje: 

 
Sárospatak, ………. év ……………….. hó ……… nap 

 
  
 
 …………………………… 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

……../2013. (……) önkormányzati rendelete 
 

a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és  
felülvizsgálati rendjérıl szóló 14/2007. (V. 31.) rendelet módosításáról 

 
1.  A jogszabály tervezett hatásai 
 
1.1 Társadalmi hatás:  

A rendeletmódosítás alapjául szolgáló fıtérre már több mint egy éve sem lehet behajta-
ni, így a fıtér közlekedési rendje lényegében már kialakult. A behajtási tilalom a meg-
lévı rendeletbe történı meghatározása nem jelent új szabályozást a lakosság részére, 
így nem várható negatív társadalmi hatás. 

 
1.2 Gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési következményei nincsenek 
 
1.3 Környezeti, egészségügyi hatások, követelmények:  

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek. 
 
1.4 Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

A rendelet-tervezet minimális adminisztrációs feladatot jelent az esetleges behajtási 
engedélyek kiadásának vonatkozásában. 

 
1.5 Egyéb hatás:  

Nem várható. 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége:  

A jelenleg hatályos rendelet nem vonatkozott a behajtani tilos jelzıtáblákkal ellátott 
útszakaszokra, valamint az Eötvös utcán megváltozott a forgalmi rend, amely szüksé-
gessé teszi a rendelet módosítását. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek:  

Rendelkezésre állnak. 
 

 
 
 



 
INDOKOLÁS 

 
a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és  

felülvizsgálati rendjérıl szóló 14/2007. (V. 31.) rendelet módosításáról 
 
 

Általános indokolás 
 

 
A Képviselı-testület a 279/2013. (X.25.) sz. határozatával döntött a belváros forgalmi rendjé-
nek megváltoztatásáról, melynek következtében felülvizsgálatra került a jármővek behajtási 
engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl szóló 14/2007. (V. 31.) rendelet. A felül-
vizsgálat során megállapításra került, hogy a rendelet egyes pontjai, illetve mellékleteinek 
módosítása indokolt. 
 
 

 
Részletes indokolás 

 
Az 1. §-hoz 

 
Mivel az engedéllyel történı behajtások nemcsak a „mindkét irányból behajtani tilos” jelzı-
táblákkal védett közutakra, hanem a „behajtani tilos” jelzıtáblákkal ellátott közutakra is ki-
adhatók, indokolttá vált a paragrafus kiegészítése. 
 

A 2. §-hoz 
 
A viszonylag hosszú, 3 éves idıtartam alatt számos olyan jogszabályi, vagy forgalomtechni-
kai változás történhet, amelyek hatással lehetnek a korábban kiadott engedélyekre, így szük-
ségessé vált az engedélyek inkább évente történı kiadásának lehetısége. 
 
 

A 3-4 §-hoz 
 
A behajtási tilalmakkal ellátott közutakban változás történt, így a melléklet módosítása indo-
kolttá vált. A 2. sz. mellékletben a formanyomtatványon az aláíró személye név nélkül került 
feltüntetésre. 
 

A 5. §-hoz 
A hatályosság szabályozása. 
 
 
 
 


