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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az épített környezet alakításáról 
és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, 
továbbá a 29/A. §-ában meghatározott társadalmi egyeztetés során beérkezett vélemények 
figyelembe vételével a következıket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjérıl 
szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § 3. pontja 
helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„3. helyi rendezvények: Augusztus 20.-ához kapcsolódó rendezvények, CRESCENDO 
Nemzetközi Mővészkórus Fesztivál, DIXIELAND BLUES Fesztivál, Kispataki Bogrács és 
Grillparti, Lakótelepi Napok, Múzsák Dicsérete Fesztivál, Ostromhétvége, Pünkösdi 
Gyermektánc Fesztivál, Sárospataki Bornapok rendezvénye, Szent Erzsébet napi 
rendezvények, Újtelepi Napok, Végardói Napok, Zempléni Fesztivál;” 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. §-a a következı 14. ponttal egészül ki: 
 
„14. védett gyalogosövezet: az Eötvös utca Comenius és József Attila utca közötti, az Ady 
Endre teret is magába foglaló díszburkolattal ellátott szakasza. (Fıtér).” 
 

3. § 
 

A Rendelet 4. § 6. pontja a következı 6.6 alponttal egészül ki: 
 
„6.6 Egyéb, az elızıekbe nem sorolt anyagok, tárgyak tárolása (Például: tüzelıanyag)” 
 

4. § 
 

A Rendelet 6. §-a a következı  8. ponttal egészül ki: 



 
 
„8. a védett gyalogosövezetben: zöldség-gyümölcs, fenyıfa, árusítására, valamint olyan 
létesítmények, elárusító fülkék elhelyezésére, amelynek rögzítése a burkolat bontásával, 
átalakításával, megmunkálásával jár, és a szállításához szükséges gépjármő össztömege a 3.5 
tonnát meghaladja.” 
 

5. § 
 

A Rendelet 21. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az árusításra kiadott közterület-használati engedélyekben azt is elı kell írni, hogy a 
kiadott engedély a Nemzeti ünnepeken, és a helyi rendezvényeken való árusításra nem 
jogosítanak. Arra külön engedély szükséges.”  
 

6. § 
 

A Rendelet 31. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„31. § (1) Az I. övezetben a zöldterületekre, engedélyezett közterület-használat díjának 
mértékét 1,5-es szorzóval kell megállapítani. 
(2) A védett gyalogosövezetben az I. területi övezet díjtételeit 1,5-es szorzóval kell 
megállapítani. 
(3) A III. díjövezetben megállapított közterület-használati díj, az I. övezet díjainak húsz 
százaléka.” 
 

 
7. § 

 
A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következı sorral egészül ki: 
 

34. 
Egyéb, az elızıekbe nem sorolt anyagok, 
tárgyak tárolása (Például: tüzelıanyag) 

 
Ft/m2/nap 

 
200 

 
100 

 
 

 
8. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter        Aros János 
               jegyzı              polgármester   
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról  

és a közterületek rendjérıl szóló 8/2013 (IV. 03) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán 

 
Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

 
1. A jogszabály módosítás hatásai  
 
1.1 Társadalmi hatások 
  

A rendeletmódosítás nemcsak a vállalkozásokat érinti, hanem – tüzelı- és 
építıanyagok ideiglenes tárolása, javítási, karbantartási munkák végeztetése folytán – a város 
teljes lakosságát. A közterület-használat szabályozása lehetıvé teszi, hogy azt azonos 
feltételek mellett, bárki igénybe vehesse, ugyanakkor a rendeltetéstıl eltérı használat 
költségeit részben vagy egészben fedezze. A közterület rendeltetéstıl eltérı használata – és 
annak szabályozása – erıteljesen befolyásolja a városképet, érinti annak rendezettségét. 
 
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 
 
A közterület-használat pénzügyi kihatásait az engedélyek nyilvántartásából és a pénzforgalmi 
jelentésbıl ismerhetjük meg. A számadatok azt mutatják, hogy az elmúlt 5 évben a közterület-
használat iránti kérelmek, és a befolyt összegek alakulása állandóságot mutat, a díjtételekben 
változás nem történt, hanem kiegészül egy átfogó kategóriával.  
 
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
 

A közterület-használat kapcsán elıírt tisztán tartási kötelezettség és az eredeti állapot 
helyreállításának megkövetelése rendezettebb környezetet eredményez, és elejét veszi az 
olyan szennyezıdések keletkezésének, amely egészségi kockázatot jelent.  

 
 

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 

A rendeletmódosítás nem tartalmaz olyan indokolatlan megkötéseket, amelyek 
növelnék akár a kérelmezı (engedélyes), akár az engedélyezési folyamatban résztvevı 
szervezet, elıadók adminisztratív terheit. A közterület-használat engedélyezése iránti kérelem 
lényegében változatlan maradt – a változtatások zöme az anyagi-eljárásjogi részre 
korlátozódik.  
 
2. A jogszabály módosításának szükségessége 
 

A közterület-használat tekintetében elmondható, hogy – ellentétben pl. a szociális 
rendeletekkel, amelyeket törvény felhatalmazása alapján kell elkészíteni – az eredeti 
jogalkotói hatáskörbe tartozó közterület-használat tekintetében az önkormányzat dönthet úgy 
is, hogy e tárgykörben nem alkot rendeletet. Mutatja ezt a Belügyminisztérium felmérése is, 
amely azt mutatja, hogy kevesebb mint kétezer (1955) ilyen tárgyi szabályozású 
önkormányzati rendelet létezik, miközben háromezernél is több települési önkormányzat van 
hazánkban.  



A tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak a városkép, a kulturális örökség 
megóvása, a javakhoz való hozzáférés igazságossága fontos szempont, hanem az ebbıl 
származó bevétel is. Ilyen nagyságrendő és történelmi múltú városban rendelet hiányában a 
farkastörvények érvényesülnének, és háttérben maradna az a tény, hogy a közterület 
rendeltetéstıl eltérı használatának szabályozatlansága éppen a rendeltetésszerő használatot 
korlátozná.   
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
 

Az alkalmazáshoz szükséges feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre 
állnak. A Mőszaki és Kommunális Irodán belül egy fı közterület-felügyelı végzi az 
engedélyezéssel kapcsolatos ügyek elıkészítését, a használat ideje alatti ellenırzést, valamint 
az utóellenırzést. Az ellenırzés kapcsán a szükséges felszólításokat a Gazdálkodási Iroda 
végzi, továbbá a számlázási feladatok is oda tartoznak. A szükséges tárgyi feltételek 
(számítógép, digitális fényképezıgép, papíralapú-, és számítógépes nyilvántartás) adottak.  
 
 
Sárospatak, 2013. szeptember 11.  
 
                                                                                                     dr. Vitányi Eszter 

                                                                                    jegyzı 
 
 

                                                                                                     
 
 



Általános indokolás 
 

 
A Képviselı-testület 2013. márciusában a közterület használatra vonatkozóan új rendeletet 
alkotott, mely számos, korábban nem, vagy nem megfelelıen szabályozott közterület-
használatról rendelkezik. 
A márciustól eltelt idıszakban a közterület-használattal összefüggı problémák felmerülése, 
illetve egyes közterületek rendeltetésének jövıbeni változása szükségessé teszi, hogy a 
korábban megalkotott rendelet néhány pontban módosításra kerüljön. 

 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1. §-hoz 
 

A korábbi rendeletben nem volt teljes körő a közterületet érintı helyi rendezvények 
felsorolása. 
 
 

A 2. §-hoz 
 
A megváltozott rendeletetéső (funkciójú) közterületek miatt szükségessé vált az új tér 
általános rendjének biztosítása, burkolatának megóvása érdekében a védett gyalogosövezeti 
besorolás. 
 

A 3. §-hoz 
 
A korábban kimaradt „egyéb anyagok tárolása” kategória bevezetése. 
 

Az 4. §-hoz 
 

A most bevezetésre kerülı védett övezetben történı árusítás szabályozása. 
 

A 5. §-hoz 
 

A korábban kiadott közterület-használati engedélyek jelentıs mértékben befolyásolták a 
közterület helyi, közösségi célú idıszakos hasznosítását (pl. helyi rendezvények), így ennek 
kiküszöbölésére a kiadott közterület-használati engedélyekben fel kell tüntetni a helyi 
rendezvények prioritását. 
 

A 6. §-hoz 
 
A bevezetett védett övezet díjtételeit tartalmazza. 
 

A 7. §-hoz 
 
A bevezetett „egyéb anyagok tárolása” kategória díjtételeit tartalmazza. 
 

A 8. §-hoz 
 
A hatályosság szabályozása. 


