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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

………/2012. (……...) önkormányzati rendelete 
 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjérıl 
 

(tervezet) 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú mellékletének 
2. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményének kikérésével, továbbá az SZMSZ 29/A. §-ában meghatározott társadalmi 
egyeztetés során beérkezett vélemények figyelembe vételével a következı rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed: 

a) az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként 
(pl.: közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletre; 

b) a belterületi földrészletek, építmények (pl.: épületárkádok alatti járda, alul-, 
felüljáró) közhasználatra átadott részére, 

c) a nem önkormányzati tulajdonban lévı, de közhasználatra átadott területekre, 
d) közterületen található, de nem önkormányzati tulajdonban lévı tárgyakon 

elhelyezett hirdetésekre, 
e) a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt külterületekre is. 

 
 

2. Értelmezı rendelkezések 
 
2. § E rendelet alkalmazása tekintetében: 

1. használaton kívüli gépjármő: az üzemképtelen, a roncs-, továbbá az elhagyott 
gépjármő; 
1.1. üzemképtelen gépjármő: üzemképtelennek minısül minden olyan jármő, 

amely hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti 
forgalomban ezek hiányában nem vehet részt, továbbá az is, amely baleset 
folytán megsérült; 

1.2. roncs gépjármő: minden olyan ingó dolog, amely rendeltetését tekintve 
nyilvánvalóan a közúti közlekedésben való részvétel célját szolgálta, és 
amely látható állapotát tekintve a forgalomba való visszahelyezésre már 
alkalmatlan; 

1.3. elhagyott gépjármő: minden olyan közúti közlekedésre alkalmas és hatósági 
jelzéssel rendelkezı jármő, amelynek tulajdonosát, üzembentartóját, 
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használóját nem lehet megállapítani, és amelyet bármely okból a közterület-
felügyelet jelzésétıl, vagy az elhagyott jármő észlelésére vonatkozó 
bejelentéstıl számítva a közterületen legalább hat hónapot meghaladóan úgy 
tárolnak, hogy azzal a forgalomban nem vesznek részt, és közterület- 
használati engedéllyel nem rendelkeznek; 

2. haszonállat: a 32/1999. (III.31.) FVM rendelet 2.§ a) pontjában meghatározott állat 
3. helyi ünnepek: CRESCENDO Nemzetközi Mővészkórus Fesztivál, DIXIELAND 

BLUES Fesztivál, Kispataki Bogrács és Grillparti, Lakótelepi Napok, Múzsák 
Dicsérete Fesztivál, Pünkösdi Gyermektánc Fesztivál, Sárospataki Bornapok 
rendezvénye, Szent Erzsébet napi rendezvények, Újtelepi Napok, Végardói Napok, 
Zempléni Fesztivál; 

4. hirdetı berendezés: a hirdetmény megjelenítésére szolgáló hordozó eszköz, annak 
kialakításától, anyagától, méretétıl, elhelyezési módjától függetlenül; 

5. idényjellegő árusítás: közterületen zöldség-gyümölcs (különösen: hagyma, 
burgonya, dinnye, palánta) 60 napot meg nem haladó szezonális árusítása, fenyıfa 
árusítása; 

6. környezetbe illı kialakítás: olyan mőszaki megoldás, mely alkalmas Sárospatak 
városképének, megırzendı épített értékeinek védelmére, természetes anyagokból 
és elızetesen jóváhagyott kivitelben készült, ideértve a Polgármesteri Hivataltól 
bérelhetı egységes pavilonokat is; 

7. közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévı és az önkormányzat tulajdonát 
képezı 

közterületnek minısülı közpark, lakó-, üdülıépületek elhelyezésére szolgáló 
tömbteleknek közkert (játszó-, pihenıkert) céljára kialakított része, ha az épület 
tulajdonosa (kezelıje) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelıjével) és annak 
fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik; közutat, járdát szegélyezı, illetıleg 
közúti forgalmat irányító, vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel 
borított közterület, utcai fasor, játszótér, valamint azok a területek, amelyeken a 
fásítás, parkosítás már megkezdıdött 

8. közterület: a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) 
pontjában meghatározott terület;  

9. közterület eredeti állapota: a közterület használatának, igénybevételének 
megkezdésekor fennálló állapot;  

10. közterületi rend: a közterület rendeltetésszerő használatára, igénybevételére 
vonatkozó jogszabályok megtartása; 

11. mozgóbolt: önjáró vagy gépjármővel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelı 
árusítóhely; 

12. választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárási törvény szerinti hirdetmény 
(különösen: választási plakát, hirdetıtábla, molinó, zászló); 

13. védett fürdıövezet: a Végardói Fürdı Herceg utca – Virág utca–Szalontai utca 
közötti – szakasza és a Határ utca – Suta-patak közötti, 1116-1117. helyrajzi 
számú közterület. 

 
 

II. Fejezet 
A közterület rendeltetéstıl eltérı használata 

 
3. § A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 
engedély szükséges. 
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3. A közterület-használat jogcímei 

 
4. § Közterület-használati engedélyt kell kérni a közterület: 

1. kereskedelmi és vendéglátó célú igénybevételéhez: 
1.1. árusító és egyéb fülke (különösen: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, 

könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére; 
1.2. idényjellegő, alkalmi és mozgó árusításra; 
1.3. mozgóbolt üzemeltetésére; 
1.4. üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, 

árukirakodásra; 
1.5. kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára;  
1.6. könyvárusítás céljára; 
1.7. bringó kölcsönzı üzemeltetésére; 
1.8. mutatványos tevékenység céljára; 
1.9. cirkuszi tevékenység végzésére; 
1.10. forgalom elıl elzárt területen üzletekbe történı szállítás céljára; 
1.11. rikkancs típusú árusításra; 
1.12. vendéglátó-ipari elıkert céljára; 
1.13. a piac eladóterének idıszakos kiterjesztése kapcsán; 

2. reklám- és hirdetési célú igénybevételéhez: 
2.1. a közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı, 

(elıtetı), ernyıszerkezet, hirdetı-berendezés, fényreklám, továbbá cég- és 
címtábla elhelyezésére, 

2.2. önálló hirdetı-berendezés telepítésére; 
2.3. reklámhordozó céllal elhelyezett jármővek tárolásához; 
2.4. mozgó, gyalogos reklámtevékenységre; 
2.5. a közterületre jogszerően - hozzájárulás alapján - kihelyezett bármilyen 

építményre, vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyíltszerkezető elárusító 
pultra vagy építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám 
elhelyezéséhez; 

2.6. a légtérben kifüggesztett transzparens (molinó) elhelyezésére csak helyi vagy 
regionális jelentıségő non-profit orientált célra (különösen kulturális, sport, 
egyházi, jótékonysági rendezvény tekintetében); 

3. építési és karbantartási célú igénybevételéhez: 
3.1. építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére; 
3.2. építıipari gépek (különösen daruk, felvonók, mixerek) munkavégzésére; 
3.3. közutak, járdák építési területként történı igénybevételéhez – közút teljes 

lezárása esetén négyszeres szorzót kell alkalmazni; 
4. gépjármőtárolással, várakozóhelyek megváltásával kapcsolatos igénybevételéhez 

4.1. az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármő 
várakozóhelyek céljára; 

4.2. tehergépjármő közterületen történı tárolásához kivételesen indokolt esetben; 
4.3. tartós jellegő jármőtárolásra (lakókocsi, használaton kívüli jármővek 

esetében); 
4.4. közút területén kívül ideiglenes parkolók létesítésére; 
4.5. a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 

pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség kialakítása céljából; 
5. szolgáltató tevékenység kapcsán történı igénybevételéhez 
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5.1. távbeszélıfülke, fülke nélküli távbeszélı-készülék, postai levélszekrény, 
automaták elhelyezésére; 

5.2. postai elıszállító ládákra; 
5.3. javító- szolgáltató tevékenységre, portrérajzolásra; 

6. egyéb célú igénybevétele esetén 
6.1. sport- és kulturális rendezvények, egyházi rendezvények céljára; 
6.2. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére; 
6.3. alapzatos zászlórúd, és köztárgyak (különösen pad, figyelmeztetı- és 

tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) elhelyezésére, 
6.4. közhasználatra még át nem adott közterületnek (különösen meg nem nyitott 

utca) ideiglenes hasznosítására, 
6.5. közterületi zenés rendezvényekre erısítı berendezés használata esetén [22.00 

és 07.00 óra között külön engedély szükséges]. 
 
 

4. Mentesség a közterület-használati engedély alól 
 
5. § Nem kell közterület-használati engedély: 

1. a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 
területének elfoglalásához, 

2. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez; 

3. a közterületen üzemzavar elhárítási munkálatokhoz; 
4. üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetı-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla 

elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be; 
5. tüzelı-, egyéb anyag vagy tárgy, építıanyagok, továbbá építéshez szükséges 

segédeszközök közterületen történı tárolásához, ha az a 48 órás idıtartamot nem 
haladja meg; 

6. az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges idıtartamot meg nem haladó 
munkálatok elvégzéséhez. 

 
 

5. A közterület-használati engedély kiadásának tilalma 
 
6. § Nem adható közterület-használati engedély: 

1. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához; 
2. vállalkozó vagy magánszemély részére jármő javítására és tehergépkocsi tartós 

tárolására; 
3. teher- és különleges jármővek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére I. 

díjövezetben még különösen indokolt esetben sem; 
4. környezeti ártalmakkal járó tevékenység gyakorlására; 
5. környezetbe nem illı kialakítású pavilonokra, árusítófülkékre; 
6. az engedély hatályának lejártától számított 2 évig olyan engedélyesnek, aki fizetési 

kötelezettségének az elsı póthatáridı leteltéig sem tesz eleget; 
7. e rendeletben meghatározott védett fürdıövezetre. 

 
 

6. A közterület-használati engedély idıbeli korlátai 
 
7. § A közterület használata: 
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1. állandó jelleggel – határidı nélkül – vagy 
2. ideiglenes jelleggel – meghatározott idıre vagy feltétel bekövetkeztéig – 

engedélyezhetı. 
 
8. § A polgármester, ha azt a beérkezı kérelem alapján indokoltnak tartja, a 4. §-ban felsorolt 
eseteken túlmenıen is engedélyezhet közterület-használatot. 
 
 

III. Fejezet 
A közterület-használat engedélyezése 

 
7. Az engedélyezı hatóság 

 
9. § Ha a közterület állandó jellegő használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési 
munkával kapcsolatban szükséges, a jogerıs építési engedélyben foglaltak alapján kerül 
kiadásra a közterület-használati engedély. 
 
10. § A képviselı-testület a közterület-használattal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre 
átruházza. 
 
11. § A közterület-használat mértékének és módjának ellenırzése az engedélyezı hatóság 
mellett az önkormányzat által megbízott személy vagy szerv feladata. 
 
 

8. A szakhatóság közremőködése 
 
12. § (1) A közút és járda területét érintı közterület-használati engedély megadásához az 
illetékes I. fokú útügyi hatóság és a rendırhatóság hozzájárulása szükséges. 
(2) Az élelmiszer forgalmazásával kapcsolatos közterület-használati engedély kiadásához a 
vonatkozó külön jogszabályokban elıírt hatósági engedélyek, védett területen és védett 
épületek környezetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása szükséges. 
 
13. § A szakhatóságok hozzájárulását a 12. §-ban említett esetekben az engedélyezı hatóság 
szerzi be, melynek költségeit engedélyes viseli. 
 
 

9. Az engedély iránti kérelem 
 
14. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. 
(2) Ha a közterület állandó jellegő használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület 
vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az erre vonatkozó engedélyt az építési 
(létesítési) engedély kérelem benyújtása elıtt az építtetınek kell beszereznie. 
(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építıanyag, törmelék 
elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára 
adható. 
(4) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati engedély 
az országos ünnepeken túl a helyi ünnepek kezdetét megelızı 20. naptól kezdıdı idıszakra 
adható.  
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(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban elıírt egyéb – hatósági, 
szakhatósági – engedélyek (pld. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok) 
beszerzését. 
 
15. § Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

1. az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- (telep-) vagy székhelyének címét, 
2. a közterület-használat célját és idıtartamát, 
3. a közterület-használat helyének, helyrajzi szám szerinti pontos területnagyságának, 

módjának meghatározását és helyszínrajzon történı megjelölését, 
4. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

iparjogosítvány, mőködési engedély, ıstermelıi igazolvány, stb.) másolatát, 
5. a kérelmezı által folytatni kívánt tevékenységben résztvevı tagok, családtagok, 

alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét, 
6. a keletkezı hulladék győjtésének és elhelyezésének, a terület tisztán tartásának 

módját. 
 
16. § A közterület-használati engedély megadásához az engedélyezı hatóság – fix telepítéső 
létesítményeknél – bekérhet 2 db 1:1000 vagy 1:500 méretarányú helyszínrajzot, amely 
feltünteti a területen található létesítményt, köztárgyat és úttartozékot, közmővek 
nyomvonalát, valamint a zöldleltárt. 
 
 

10. Az engedély megadása 
 
17. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi rendeleteket, építésügyi 
szabályzatot, a városrendezési terveket, a városképi és mőemlékvédelmi, a köztisztasági, 
közegészségügyi, továbbá a közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában elıírt 
követelményeket, s ellenırizni kell az egyéb feltételek (pl. iparjogosítvány, mőködési 
engedély, mutatványos berendezések mőszaki érvényessége) fennállását is. 
(2) A közterület idıszakonként megismétlıdı használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás, 
göngyöleg elhelyezése céljára) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet 
engedélyt adni. 
(3) A közterületen árusítható termékek körét az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az 
egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 
133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet 4. számú melléklete határozza meg. 
(4) Amennyiben egy adott közterület használatára vonatkozóan egyidejőleg több kérelem is 
érkezik, az engedélyes kiválasztása licit útján történhet. Ez esetben a díj mértéke a liciteljárás 
alapján kerül megállapításra 
 
18. § (1)Az engedélyezı a közterület-használati engedélyben köteles a használat feltételeit 
rögzíteni. 
(2) Az engedélyekrıl nyilvántartást kell vezetni. 
 
19. § Építıanyag tárolására közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a 
telken belüli tárolásra nincs alkalmas hely. Nem minısül alkalmas területnek a gyümölcsös, 
szılıvel betelepített terület. 
 
20. § Épületnek és építménynek nem minısülı, jármőtárolásra is felhasználható sátor 
elhelyezése közterületen nem engedélyezhetı. 
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21. § (1) Az I. területi övezetben ömlesztett építıanyag csak kalodában, építési törmelék csak 
konténerben tárolható. (A területi övezeteket az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 
(2) Tehergépjármő tárolására, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 
göngyöleges elhelyezése, árukirakodás, mutatványos tevékenység gyakorlására, cirkuszi 
elıadás tartására engedély csak a II. területi övezetre adható. 
(3) A részletes rendezési tervben szereplı területhasznosítás megvalósításáig a terület 
ideiglenes eltérı célú használatára – több jelentkezı esetén - csak versenyeztetés útján adható 
engedély. 
(4) A városban megtartott kulturális rendezvények kivételével az I. területi övezetben 
mozgóbolt vagy a környezetbe nem illı kialakítású árusítóhely nem engedélyezhetı. 
Mozgóbolt esetében a polgármester – különös méltánylást érdemlı esetben – e tilalom alól 
felmentést adhat. 
 
22. § Vendéglátó-ipari elıkert, terasz nyitva-tartását az engedélyben szabályozni kell. 
 
 

11. Az engedély tartalma 
 
23.§ (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

1. az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének, nem természetes személy esetén 
székhelyének, (telephelyének) címét, elérhetıségét; 

2. a közterület-használat célját és jellegét (állandó vagy ideiglenes); ideiglenes 
jellegőnél azt a feltételt vagy idıpontot is, ameddig az engedély hatályos; 

3. a közterület-használat helyét, módját, mértékének és feltételeinek pontos 
meghatározását, 

4. az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
elıírásokat, 

5. az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását, 

6. a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és 
fizetésének módját 

7. a jogorvoslat lehetıségét és módját, 
8. a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) 

viselésének és megfizetésének módját. 
(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a 
tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban elıírt módon 
történhet. 
 
24. § Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben 

1. - szükség szerint - elı kell írni a közterület felıl a városképi követelményeket 
kielégítı kerítés létesítését, 

2. amennyiben a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogközlekedés a 
másik oldalon lévı járdára nem terelhetı át – az engedélyes köteles a gyalogosok 
számára védıtetıvel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is 
megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit 
fehérre meszelni. 

 
25. § Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell 
jelölni, hogy az árusítás építménybıl, meghatározott helyen vagy körzetben kézbıl vagy 
jármőrıl történik. 
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26. § A közterület-használati engedély megadását vagy megtagadását közölni kell: 

1. az engedélyessel, 
2. az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságokkal, 
3. élelmiszer-árusítás esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi 
Népegészségügyi Intézetével, továbbá 

4. a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervezettel. 
 
 

12. Az engedély hatálya 
 
27. § (1) A közterület-használati engedély hatálya megszőnik: 

1. meghatározott idı elteltével; 
2. megállapított feltétel bekövetkeztével; 
3. a jogosult halálával, jogi személy – jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság – 

esetében jogutód nélküli megszőnésével; 
4. ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszőnik, vagy a 

jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti; 
5. a közterület-használatát és rendjét érintı jogszabályok megváltozása miatti 

visszavonással;  
6. az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti 
rendkívüli visszavonással. 

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a tulajdonos önkormányzat a 
közterület-használati engedély érvényének megszőnésére 30 napos határidıt állapít meg. 
(3) Megszőnik az engedély hatálya a bejelentés idıpontjától akkor is, ha a jogosult bejelenti 
az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült okból – 
felhagy. 
(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek – különösen a közterület-használati díj 
megfizetése – szempontjából azt az idıt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig 
a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 
(5) A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett 
idıtartam lejárta elıtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetıleg 
meghatározott idıszakra szüneteltethetı. 
(6) A közterület-használat megszőnését követı 3 napon belül a közterület-felügyelık 
ellenırzik az eredeti állapot helyreállítását és az ellenırzés megállapításától függıen a 
szükséges intézkedéseket megteszik. 
 
 

IV. Fejezet 
A közterület-használati díj 

 
28. § (1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. A díjat a közterület 
tulajdonosa, a közforgalom céljára megnyitott magánterület tulajdonosa állapítja meg. 
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a 
közterületen lévı létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt 
hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. 
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13. A közterület-használati díj számítása 
 
29. § (1) A közterület-használati díjat e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt díjtételek 
alapulvételével kell megállapítani, legalább nettó 1.500,- Ft összegben, egyszeri alkalomra 
adott engedélyben. 
(2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az 
alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tetı) területének vetületét együttesen kell 
figyelembe venni. 
(3) Hirdetıtábla és hirdetı-berendezés esetén annak hirdetıfelületét kell számításba venni. 
(4) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. 
(5) Kézbıl történı utcai árusítással elfoglalt közterületet egységesen egy négyzetméternek kel 
tekinteni. 
(6) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének 
meghosszabbítása idejére [27. § (6) bekezdése] az egyébként irányadó közterület-használati 
díj kétszerese állapítandó meg. 
 
 

14. A közterület-használati díj megfizetése 
 
30. § (1) Az éves díjat a tárgyév január 15. napjáig egy összegben, a negyedéves díjat a 
tárgynegyedév elsı hónapjának 15. napjáig, a havi díjat a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni 
a hivatal által kibocsátott számla alapján. A napi díjat a közterület-használatot megelızı 
munkanapon kell befizetni a hivatal pénztárába. 
(2) Éves díjfizetési kötelezettség kerül megállapításra folyamatos közterület-használat esetén, 
ha a havi közterület-használati díj nettó összege nem éri el az 1.500,- Ft-ot. 
(3) Negyedéves díjfizetési kötelezettség kerül megállapításra, ha a havi közterület-használati 
díj nettó összege meghaladja az 1.500,- Ft-ot. 
(4) Tartós közterület-használat esetén, amennyiben az egy hónapra megállapított közterület-
használati díj a nettó 10.000,- Ft-ot meghaladja, engedélyes kérelmére a díj havi részletekben 
is fizethetı. 
(5) A díj elıírt határidıre történı be nem fizetés esetén a rendelet a 38. §. (2) bekezdését kell 
alkalmazni. 
(6) A polgármester részletfizetési kedvezményt adhat, ha engedélyes igazolja, hogy a díj 
egyösszegő megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel 
aránytalanul súlyos megterhelést jelentene számára. 
 
31. § (1) A közterület-használati díj fizetése történhet: 

a) készpénzben, Sárospatak város Polgármesteri Hivatala pénztárába 
b) a Sárospatak város Polgármesteri Hivatala által kiadott átutalási postautalványon 
c) átutalással a Polgármesteri Hivatal 11734169-15350095. számú átutalási 

számlájára. 
(2) A közterület-használati díj befizetésének ellenırzésérıl és behajtásáról a polgármester a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodáján keresztül gondoskodik. 
 
32. § (1) A nem önkormányzati tulajdonban lévı, de közforgalom számára megnyitott 
területek használati díja a terület tulajdonosát illeti, de használatához engedély kiadása 
szükséges. 
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(2) A közterületen, nem önkormányzati tulajdonban lévı közterületi tárgyakon elhelyezett 
hirdetések közterület-használati engedélyhez kötöttek és díjfizetési kötelezettség alá esnek, 
függetlenül a tulajdonosnak fizetendı egyéb díjaktól. 
 
33. § Az I. övezetben a zöldterületekre engedélyezett közterület-használat díjának mértékét 
1,5-es szorzóval kell megállapítani. 
 
 

15. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 
 
34. § Nem kell a közterület-használati díjat fizetni: 

1. a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott 
létesítményekért; 

2. a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért; 
3. a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért 

és megállóhelyekért, (ideértve a menetrend szerint végzett tömegközlekedést); 
4. a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló 

létesítményekért és tárgyakért; 
5. a szobrok, emlékmővek, dísz-kutak, szökıkutak, vízmedencék és más köztárgyak 

elhelyezéséért; 
6. a fegyveres erık, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentık, a tőzoltóság 

és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért; 
7. azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen 

életveszély, vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen; 
8. önkormányzati és országgyőlési képviselıi választások jelöltjeinek a kampány 

idıszaka alatti hirdetéseire; 
9. kifejezetten közérdekő sport, kulturális vagy jótékonysági rendezvényekhez. 

 
35. § A polgármester hatáskörében díjfizetés alóli mentesség egyéb eseteit is megállapíthatja 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek vonatkozásában utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett. 
 
36. § Vállalkozások beindítása érdekében az újonnan beinduló vállalkozások önálló 
hirdetésének kihelyezése az elsı hat hónapban díjmentes. 
 
37. § A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható felmentés, ha 
a kérelmezı a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól 
eltérıen használja. 
 
 

V. Fejezet 
A közterület-használat megszüntetése 

 
16. A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 

 
38. § (1) A közterület-használat közérdekbıl bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az 
engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a közterület-használat lehetıségét biztosítani. 
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra 
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség idıpontjáig nem tesz 
eleget. 
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(3) Ha az engedélyes a közterület használatát az engedélyben feltüntetett határidı lejárta elıtt 
meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejő visszaadása mellett az 
engedélyezı hatóságnak 15 nappal korábban írásban bejelenteni. 
(4) Az engedélyezı hatóság a (3) bekezdésben foglalt megszüntetés tényérıl 8 napon belül 
értesíti a közterület-használati díj kezelésével megbízott irodát. 
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot 
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
(6) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szőnt meg, a már 
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
(7) Az építési, létesítési engedélyhez kötött közterület-használat a jogerıs engedélyben 
szereplı határidın belül, csak idıarányos díjfizetéssel mondható fel. 
 
 

17. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 
 
39. § (1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyezı hatóság 
felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját 
költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
(2) A közterület engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérı használata esetén – 
a ténylegesen használt idıtartamra – az egyébként irányadó közterület-használati díj 
kétszerese állapítandó meg. 
(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytıl eltérı módon használó az 
engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – hatóság a közterület-használatot 
engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett 
következmények alól. 
 
40. § (1) Közterületen engedély nélkül kint lévı anyagok, hirdetıtáblák beszállításáról az 
engedélyezı hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen, vagy azt a 
tulajdonos nem szállítja el. Utóbbi esetben a költségek a tulajdonost terhelik. 
(2) Engedélykérelem beadása, vagy a terület elhagyására szóló kötelezés megfellebbezése a 
terület használatára nem jogosít. 
 
 

18. Megbontott közterület helyreállítása 
 
41. § (1) A közterület kezelıje az elıre tervezett, illetıleg meghibásodás miatt szükségessé 
vált közterület bontások után a helyreállítás módját, minıségét, határidejét, a munkaterület 
környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítást meghatározza. 
(2) Közmővezeték meghibásodását a közmő üzemeltetıje észleléskor, a közterület 
kezelıjének a munkálatok megkezdése elıtt, vagy a munkálatok megkezdésével egyidejőleg 
köteles bejelenteni, ha a meghibásodás helyreállítása csak közterület bontással végezhetı el. 
(3) Az eltérı használat során megbontott közterület /burkolat, füves, virágos, stb. terület/ 
helyreállítását a közmő-üzemeltetınek kell elvégezni. 
(4) Szilárd burkolattal ellátott közterület megbontása esetén a helyreállítási kötelezettség, 
amennyiben a bontás meghaladja a felület 30 %-át, a teljes kopóréteg helyreállítására, ha a 60 
%-át, a teljes újjáépítésre terjed ki. 
(5) A közmőépítési, javítási munkák befejezése után a munkálatokat végzı közmő-üzemeltetı 
köteles a területet átadni a közterület kezelıjének. 
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(6) A közterület kezelıje a közterületek helyreállításával kapcsolatos garanciális és 
szavatossági jogokat köteles érvényesíteni (1 éves garanciális felülvizsgálat elvégzése, 
hiánypótlások megkövetelése). 
 
42. § (1) Téli vagy technológiailag alkalmatlan idıben az ideiglenes helyreállítást kell 
megkövetelni a folyamatos karbantartás mellett, a végleges helyreállítás határidejének 
meghatározásával. 
(2) Közterület bontási és helyreállítási munkákat csak szakmailag felkészült szervezet vagy 
vállalkozó végezhet. 
(3) A felbontott közterület és környezetének rendjéért, biztonságáért, az engedéllyel 
rendelkezı, illetve. a bejelentı közmő-üzemeltetı teljes körő felelısséggel tartozik 
mindaddig, míg a helyreállított közterületet a kezelı szervezet át nem veszi. 
(4) Abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás 
ellenére sem teljesíti, a közterület kezelıje a helyreállítást elvégeztetheti, a kötelezett 
költségére. 
 
 

VI. Fejezet 
Használaton kívüli gépjármővekre vonatkozó rendelkezések 

 
19. A gépjármővek közterületi tárolásának szabályai 

 
43. § (1) Jelzıtáblával fıútvonalként megjelölt fıútvonalon használaton kívüli gépjármő nem 
tárolható. 
(2) Az üzembentartó használaton kívüli gépjármővét saját költségén köteles a közterületrıl 
haladéktalanul eltávolítani. 
(3) Ha a gépjármő csupán azért minısül használaton kívülinek, mert hatósági engedéllyel és 
jelzéssel nem rendelkezik, közterületen nem tárolható. 
(4) A használaton kívüli gépjármőveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén 
köteles tárolni. 
 
44. § (1) Mellékútvonalon használaton kívüli gépjármő – közterület-használati engedély 
nélkül – legfeljebb 10 napig tárolható. 
(2) A közterület-használati engedélyt az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti. 
(3) A gépjármő üzembentartója vagy tulajdonosa az (1) bekezdés szerint tárolt jármővek 
esetében köteles nevét, címét a közterület-használati engedély másolatát a jármővön jól 
látható helyen (a szélvédıüveg mögött) elhelyezni. 
(4) Vállalkozási célra használt 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármő a város I. és II. 
övezeteiben közterületen nem tárolható. 
 
 

20. A tiltott helyen várakozó és a használaton kívüli gépjármővek elszállítása 
 
45. § (1) A használaton kívüli gépjármő hatósági elszállítása elıtt a Polgármesteri Hivatal 
írásban felszólítja az üzembentartót (tulajdonost) gépjármővének közterületrıl 3 napon belül 
történı eltávolítására. 
(2) A szabálytalan elhelyezés miatt baleseti veszélyt jelentı, vagy a forgalmat nagymértékben 
akadályozó, a közterületen tárolt használaton kívüli gépjármőveket a rendırhatóság, a 
Polgármesteri Hivatal, az erre felhatalmazott vállalkozóval a Polgármesteri Hivatal 
Kommunális Szervezete telephelyére tárolás céljából elszállíttatja. 
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(3) Hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezı gépjármő esetében, ha az 
üzembentartó (tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a jármő azonnali hatállyal elszállítható. 
(4) A hatósági elszállításnál a gépjármő mőszaki állapotát a Polgármesteri Hivatal képviselıje 
– szükség esetén szakértı bevonásával – állapítja meg és errıl jegyzıkönyvet, továbbá videó 
vagy fényképfelvételt készít. A jegyzıkönyvben rögzíteni kell a gépjármővön, jármőben talált 
tárgyakat is. 
 
46. § (1) Tároló hely fenntartásáról a Polgármesteri Hivatal által kijelölt szervezet 
gondoskodik. 
(2) A Polgármesteri Hivatal az elszállítás napjától számított 15 napon belül az üzembentartót, 
vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a jármővet a tárolás helyérıl 30 napon belül 
szállíttassa el. 
 
47. § (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezı, továbbá az elszállítás napjától 
számított 30 nap elteltével ki nem váltott használaton kívüli gépjármőveket a Polgármesteri 
Hivatal által megbízott szervezet értékesítheti. 
(2) A gépjármővek és azokon lévı tárgyak felhasználására és értékesítésére a Polgári 
Törvénykönyv felelıs ırzésre vonatkozó szabályai az irányadók. 
(3) Az üzembentartó vagy tulajdonos jogosult az elévülési idın belül az értékesítés során 
befolyt és a Polgármesteri Hivatal, illetve az általa megbízott szervezet, költségeivel 
csökkentett összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni, illetve a többletköltséget megtéríteni, 
amennyiben a tulajdonjog igazolást nyer. 
 
48. § (1) Kiépített parkolóhelyre árusítás vagy egyéb tárolási célból csak indokolt esetben 
adható engedély. 
(2) Kiépített parkolóhely használata, forgalmi engedéllyel rendelkezı személygépjármő 
elhelyezése céljára egy évnél hosszabb idıre is engedélyezhetı. 
 
 

VII. Fejezet 
A Közterületen tartandó rendezvényekre vonatkozó rendelkezések 

 
49. § (1) Közterületen rendezvény megtartására csak abban az esetben adható közterület- 
használati engedély, ha a kérelemben az alábbi adatok szerepelnek: 

1. a fırendezı személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelısséggel tartozik; 
2. résztvevık száma (minden 50 fı után 1 fı rendezıt kell biztosítani); 
3. a rendezvényt reklámozó táblák, transzparensek kihelyezésének helye. 
4. a rendezvény jellegébıl adódó, szükséges technikai igények felsorolása, azok 

biztosítási forrásának megjelölése. 
(2) A rendezvény teljes ideje alatt és az azt követı egy óra idıtartamáig a rendezık kötelesek 
biztosítani a rend betartását, és a rendezvény helyszínérıl történı kulturált elvonulást. A 
rendezıknek meg kell akadályozni a szándékos rongálásokat. 
(3) A rendezvény területének folyamatos tisztán tartásáról a rendezı köteles gondoskodni 
megfelelı számú szeméttároló kihelyezéseivel, azok állandó ürítésével.  
(4) Az igénybe vett területeket és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követı nap 600 óráig 
a rendeltetésnek megfelelı állapotba kell visszaállítani.  A kérelem benyújtásával egy idıben 
a terület takarítását végzı vállalkozóval kötött – az e bekezdésben leírtak elvégzésére 
vonatkozó – szerzıdést be kell mutatni.  
(5) A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezınek kell biztosítania. 
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(6) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, rongálások megakadályozására 
vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezıire is vonatkoznak.  
(7) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági (különösen: rendırség, tőzoltóság, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, 
Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Népegészségügyi Intézetével, útkezelı) engedélyek vagy 
hozzájárulások beszerzése az engedélyezı feladata, melynek költségeit kérelmezı viseli. 
(8) A rendezvény ideje alatt hangosító berendezések használatára a környezeti zaj-, és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban meghatározottak irányadók.  
(9) Közterületi rendezvényt legfeljebb 22.00 óráig lehet tartani. Egyedi igény alapján – 
kivételesen – a polgármester az idıbeli korlátozástól eltekinthet.  
(10) Amennyiben a rendezvény  

a) egész vagy több napos idıtartamú, vagy 
b) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé, vagy 
c) jármővek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, 

a közterület-használati engedély iránti kérelmet a rendezvény kezdetének idıpontja elıtt 
legalább 15 nappal kell benyújtani. 
 
 

VIII. Fejezet 
A közhasználatú zöldterületek használatára vonatkozó rendelkezések 

 
21. Zöldterületek használata 

 
50. § (1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit 
a rendeltetésüknek megfelelı célra és módon – állaguk sérülése nélkül – mindenki ingyenesen 
használhatja. 
(2) A közhasználatú zöldterületek rendeltetésétıl eltérı használatát a polgármester 
engedélyezheti (különösen rendezvény, vásár céljára). 
(3) A közhasználatú zöldterületet, építkezés céljából igénybe vevınek kötelessége az építés 
során megmaradó fák, cserjék és zöldterületek védelme. 
(4) Ha a közhasználatú zöldterület rendeltetéstıl eltérı – engedélyezett – használata folytán a 
rajta lévı növényzet, építmények, berendezések vagy felszerelések károsodása, 
megsemmisülése esetén a jogosított saját maga vagy megbízottja útján köteles a pótlásról, 
helyreállításról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor köteles a pótlás költségeit megtéríteni. 
(5) A térítés összege: a megsemmisült növényzet és tárgyak bekerülési költsége, az ültetés 
költsége és a beállítási idıben felmerülı (fáknál 5 év, cserjéknél 3 év, füves terület esetén 1 
év) fenntartás költségei. 
(6) A növényzet pótlása során minden kivágott 

1. fa 50 centiméter magasságban mért törzskerületének megfelelı fát vagy fákat kell 
telepíteni, 

2. cserje helyett legalább két darab cserjét kell ültetni, 
3. egyéb növényzet pótlásáról – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jegyzı 

elıírásai szerint kell gondoskodni. 
(7) A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követı 1 éven belül kell teljesíteni. 
 
 

22. Zöldterületen tiltott tevékenységek 
 
51. § A közhasználatú zöldterületen tilos: 
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1. olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, mely mások nyugalmát, 
pihenését zavarja (pihenıhelyeken, kisgyermekek részére fenntartott helyeken 
labdázni, 22.00 óra után hangoskodni, lármázni); 

2. virágok, egyéb növények szedése, csonkítása, fákon hirdetés kifüggesztése, fák 
ágainak letörése; 

3. jármővel közlekedni, várakozni; 
4. 14 éven aluli gyermekek részére készült labdapályákat, játszótereket és azok 

felszerelését felnıtteknek használni, 
5. síkosság-mentesítési keverék vagy azzal leszórt hó elhelyezése; 
6. engedély nélkül rendeltetéstıl eltérı célú használat (árusítás, felbontás, építési 

törmelék lerakása); 
7. haszonállat tartása, legeltetése. 

 
 

IX. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
52. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 
rendelkezéseit e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 
53. § E rendelet betartásának ellenırzésérıl, a feladatok végrehajtásáról a polgármester, a 
Hivatal munkaszervezetén keresztül gondoskodik. 
 
54. § (1) Ez a rendelet év ……hó 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  

a) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2007. (IV. 
01.) rendelete, 

b) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2007. 
(IV.2.) rendelet módosítására címő 11/2007. (IV.30.) rendelet, 

c) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 11/2007. 
(IV.30.) rendelettel módosított 10/2007. (IV.01.) rendelet módosítására címő 
7/2008. (IV.02.) rendelet, 

d) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször 
módosított 10/2007. (IV.1.) rendelet módosításáról szóló 13/2008. (IV.25.) 
rendelet, 

e) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször 
módosított 10/2007. (IV.01.) rendelet módosításáról szóló 19/2008. (VI. 27.) 
rendelet. 

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor még el nem bírált, folyamatban lévı 
ügyekben is alkalmazni kell. 
(4) A rendelet hatálya a díjváltozás tekintetében a már kiadott közterület-használati 
engedélyekre is kiterjed. 
 
55. § Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 

dr. Komáromi Éva                                                                            Aros János 
         jegyzı                                                                                     polgármester 
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1. melléklet a ....../2012.(...........) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
I. Területi övezet: 
- Ady tér 
- Attila utca  
- Bartók Béla utca  
- Béla király tér 
- Comenius utca  
- Csokonai utca 
- Eötvös út 
- Erdélyi J. u 
- Határ utca 
- Herceg utca 
- Hild tér  
- József Attila utca 
- Kazinczy u. 
- Kossuth utca 
- Lorántffy utca 
- Patika köz 
- Rákóczi utca 
- Retel utca 
- Szemere utca 
- Szent Erzsébet utca 
- Táncsics u. 
- Tompa utca 
- Vízikapu: Attila utca, Bodrog folyó, külsı várfal és a Rákóczi Vár által határolt területe 
- Wesselényi út 
 
II. Területi övezet: 
Az I. és III. pontban felsoroltak kivételével a város közigazgatási területe. 
 
III. Területi övezet: 
- Apróhomok 
- Dorkó 
- Halászhomok 
- Hatház 
- Kácsárd 
- Kisbálványos 
- Kisgát dőlı 
- Páterhomok 
- Rózsás 
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2. melléklet a ....../2012.(...........) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
A B C D E 

 A közterület-használat módja mértékegység I. II. 
 I. Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység  
1. árusító és egyéb fülke (különösen: élelmiszer, 

cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) 
elhelyezésére 

 
 
 
Ft/m2/hó 

 
 
 

800 

 
 
 

700 
 Árusító és egyéb fülke, pavilon Ft/m2/hó 900 800 
2. Idényjellegő alkalmi és mozgó árusítás Ft/m2/nap 

Ft/m2/hét 
Ft/m2/hó 

400 
1.100 
4.000 

350 
900 

3.200 
3. Üzleti szállítás alkalmával árukirakodás, 

göngyöleg 
Ft/m2/nap 
 

- 300 

4. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár Ft/m2/nap 400 300 
5. Könyvárusítás Ft/m2/nap 150 100 
6. Bringó kölcsönzı tevékenység Ft/db/alkalom 

Ft/db/hó 
2.500 

10.000 
2.500 

10.000 
7. Mutatványos tevékenység 

- 3 napnál hosszabb idıtartam esetén 
- 3 nap vagy annál rövidebb idıtartam esetén 

 
Ft/m2/nap 
Ft/10m2/nap 

 
- 
- 

 
50 

1.000 
8. Cirkuszi tevékenység Ft/m2/nap - 12 
9. Forgalom elıl elzárt területen üzletekbe 

történı szállítás 
 
Ft/gk/hó 

 
1.400 

 
- 

10. Rikkancs típusú árusítás Ft/nap 900 900 
11. Vendéglátó-ipari elıkert Ft/m2/hó 600 450 

II. Reklám és hirdetı tevékenység 
12. a közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védıtetı, (elıtetı), 
ernyıszerkezet, hirdetı-berendezés, 
fényreklám, továbbá cég- és címtábla 
elhelyezésére 

 
 
 
 
Ft/m2/hó 

 
 
 
 

800 

 
 
 
 

700 
13 Önálló hirdetı berendezés 

                
Ft/db/nap 
Ft/m2/hó 

130 
1.300 

100 
1.000 

14. Árubemutató tárgy Ft/m2/hó 
Ft/10m2/nap 

500 
2.600 

300 
2.200 

15. Reklámhordozó céllal elhelyezett jármővek 
tárolása 

Ft/db/nap 
Ft/db/hó 

1.500 
5.000 

1.500 
5.000 

16. Mozgó, gyalogos reklámtevékenység Ft/fı/nap 600 600 

17. a közterületre jogszerően – hozzájárulás 
alapján - kihelyezett bármilyen építményre, 
vagy tárgyra, különösen pavilonra, 
nyíltszerkezető elárusító pultra vagy építési, 
ill. egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt 
reklám elhelyezése 

 
 
 
Ft/m2/nap 
Ft/m2/hét 
Ft/m2/hó 

 
 
 

300 
1.100 
4.000 

 
 
 

250 
900 

3.200 
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18. légtérben kifüggesztett transzparens (molinó) 
elhelyezésére csak helyi vagy regionális 
jelentıségő non-profit orientált célra (pl. 
kulturális, sport, egyházi, jótékonysági stb.) 

 
 
 

Ft/m2/nap 

 
 
 

200 

 
 
 

200 
III. Építési és karbantartási tevékenység 

19. Építési munkával kapcsolatos építıanyagok és 
törmelék tárolása, állványozás 

Ft/m2/nap 
Ft/m2/hó 

50 
500 

30 
300 

20. Építıipari gépek (daru, felvonó, stb.) Ft/óra 3.000 2.000 
21. közutak, járdák építési területként történı 

igénybevételéhez – közút teljes lezárása esetén 
négyszeres szorzót kell alkalmazni; 

 
 
Ft/m2/nap 

 
 

30 

 
 

20 
IV. Gépjármő tárolással, várakozóhelyek megváltásával kapcsolatos igények 

22. Az egyes létesítményekhez szükséges 
gépjármő várakozóhelyek megváltása 

 
Ft/gk/év 

 
9.000 

 
7.000 

23. Teher- és különleges jármővek, valamint ezek 
vontatmányainak elhelyezése 
gépjármővenként, vontatmányonként 

 
Ft/gk/alkalom 
Ft/gk/hó 

 
- 
- 

 
1.000 
6.000 

24. Tartós jellegő jármőtárolás Ft/gk/hó 6.000 6.000 
25. Közút területén kívül ideiglenes parkolók 

létesítésére 
Ft/gk/nap 
Ft/gk/hó 

- 
- 

50 
2.000 

26. A közúti közlekedéssel és fuvarozással 
kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség létesítés  

 
 
Ft/m2/hó 

 
 

díjmentes 

 
 

díjmentes 
V. Szolgáltató tevékenység 

27. Távbeszélıfülke, fülke nélküli távbeszélı-
készülék, postai levélszekrény, automaták 
elhelyezésére 

 
 
Ft/db/hó 

 
 

900 

 
 

800 
 Postai elıszállító láda Ft/db/hó 650 450 
28. Javító és szolgáltató tevékenység, portréfestés Ft/m2/hó 200 200 

VI. Egyéb tevékenység 
29. Sport- és kulturális rendezvények, egyházi 

rendezvények 
 
Ft/m2/nap 

 
30 

 
15 

30. A köztisztasággal kapcsolatos építmények és 
tárgyak elhelyezése 

 
Ft/m2/hó 

 
díjmentes 

 
díjmentes 

31. Alapzatos zászlórúd és köztárgyak (pad, 
figyelmeztetı- és tájékoztató táblák, 
közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) 
elhelyezése 

 
 
 
Ft/db/hó 

 
 
 

100 

 
 
 

100 
32. Közhasználatra még át nem adott 

közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) 
ideiglenes hasznosítására 

 
 
Ft/m2/hó 

 
 

250 

 
 

150 
33. Közterületi zenés rendezvényekre erısítı 

berendezés használata esetén 
 
Ft/m2/alkalom 

 
100 

 
50 
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3. melléklet a ....../2012.(...........) önkormányzati rendelethez 
 
 
                                                                       
SÁROSPATAK  VÁROS                                                                                                      
POLGÁRMESTERI HIVATALA                                                                                           
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport                                                                                                                                              
Sárospatak       Tárgy: Kérelem közterület-használat                                        
Béla király tér 16.       engedélyezésére 
3950 
Alulírott …………………………………………….név………………………………város 
………………………………………út/utca……..szám alatti lakos kérem, hogy Sárospatak 
városban ……………………………….utca …….szám elıtti (burkolt, burkolatlan)* 
ingatlanra …………………………………………………………….céljából közterület-
használatot engedélyezni szíveskedjenek. 
Telephelye, székhelye: ………………………..város………………………..utca ….…..házsz. 
A közterület igénybevételének idıtartama: 
20... év ………………………hó…………..naptól 
20... év……………………….hó…………..napjáig. 
Vállalkozói, mőködési engedély, ıstermelıi ig. száma: ……………………………………….. 
Az elfoglalt terület nagysága: …………..m x ……………..m, összesen…………..m2 
Elérhetıség:…………………………….. 
A folytatni kíván tevékenységben résztvevı tagok, családtagok, kisegítık vagy alkalmazottak 
neve, címe: ……………………………………………………………………………………... 
.………………………………………………………………………………………………….. 
A tevékenység során keletkezı hulladék győjtésének és elhelyezésének, a terület 
tisztántartásának módja (rövid leírás): …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Sárospatak, 20….év …………………hó……………..nap 

…………………………………… 
kérelmezı aláírása 

 
A csillaggal megjelölt rész értelemszerően aláhúzandó. 
A kérelemhez csatolandó: 
- 1 db helyszínrajz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.000,- Ft 

illetékbélyeg 
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ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról  

és a közterületek rendjérıl szóló ……./…. (………..)  

önkormányzati rendelet tervezete kapcsán 

 
Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

 
1. A jogszabály-tervezet hatásai  
 
1.1 Társadalmi hatások 
 

A rendelet tervezete nemcsak a vállalkozásokat érinti, hanem – tüzelı- és 
építıanyagok ideiglenes tárolása, javítási, karbantartási munkák végeztetése folytán – a város 
teljes lakosságát. Sıt, kihatásai – vállalkozási tevékenységgel összefüggésben – más 
települések polgárait is érintik. 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 díjtételek meghatározása biztosítja, hogy a 
rendeltetéstıl eltérı használat minél rövidebb idıre szorítkozzon, valamint a szankciók révén 
a közterület eredeti állapotának visszaállítására sarkallja az engedélyeseket. A közterület 
rendeltetéstıl eltérı használata – és annak szabályozása – erıteljesen befolyásolja a 
városképet, érinti annak rendezettségét, ugyanakkor az alább részletesebben is áttekintendı 
pénzügyi kihatásokkal jár. 
 
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 
 
A közterület-használat pénzügyi kihatásait az engedélyek nyilvántartásából és a pénzforgalmi 
jelentésbıl ismerhetjük meg: 
  
Idıszak (év) Kiadott engedélyek száma (db) Befolyt összeg (Ft) 

2008 161 7.438.811,- 
2009 121 6.803.262,- 
2010 124 6.734.191,- 
2011 137 6.967.185,- 

 
A számadatok azt mutatják, hogy meglepı állandóságot mutat mind az engedély-

kérelmek, mind a befolyt összegek alakulása. Meg kell azt is jegyezni, hogy a 2007-es, vagyis 
jelenleg hatályos közterület-használati rendeletünk óta a díjtételek nem változtak. A díjak 
összefésülése, illetve szerény mértékő emelése a bevételek hasonló mértékő növekményét 
eredményezheti.  
 
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
 

A közterület-használat kapcsán elıírt tisztán tartási kötelezettség és az eredeti állapot 
helyreállításának megkövetelése rendezettebb környezetet eredményez, kevesebb olyan 
szennyezıdés kialakulását segíti elı, amely egészségi kockázatot jelent.  
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1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 

A rendelet tervezete nem tartalmaz olyan indokolatlan megkötéseket, amelyek 
növelnék akár a kérelmezı (engedélyes), akár az engedélyezési folyamatban résztvevı 
szervezet, elıadók adminisztratív terheit. Megfontolandó – ez azonban nem jogalkotási, 
hanem pénzügyi-informatikai háttér kérdése –, hogy az elektronikus ügyintézés a jövıben a 
teljes folyamatra kiterjeszthetı legyen. A közterület-használat engedélyezése iránti kérelem 
lényegében változatlan maradt – a változtatások zöme az anyagi-eljárásjogi részre 
korlátozódik.  
 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 
 

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 ott merül fel igény szabályozásra, ahol a közterület 
használata iránti igény erıs, a javak azonban csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ez tehát 
elsısorban a városokra, a nem városi jogú településen belül pedig a nagyobb lélekszámú 
községekre vonatkozik. Ebben a körben pedig már nemcsak a közterülettel való gazdálkodás, 
hanem ennek kapcsán számos újabb probléma merül fel (különös élességgel a valamilyen 
fokú kulturális örökségvédelem alatt álló területekre). Egy történelmi városnak rendelkeznie 
kell a közterület-használat kérdéseit szabályozó jogszabállyal, sıt arra is figyelmet kell 
fordítani, hogy az igazságosság szempontjait össze kell hangolni a városi érdekekkel. 

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 két 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, 2012. október 16.  
 
                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 
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Általános indokolás 
 

Sárospatak városa rendelkezik a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
szabályokat tartalmazó rendelettel. A 10/2007. (IV.01.) számú rendelet ötödik éve van 
hatályban, idıközben hét alkalommal módosult. A rendelkezések zöme kiállta az idı próbáját, 
a legutolsó módosítás 2009. november 15. napjától lépett hatályba. Az azóta eltelt közel fél 
évtizedben az övezeti besorolás megszilárdult, a közterület-használat elvei kikristályosodtak. 

Az elmúlt öt évben azonban jelentıs változások következtek be a magyar 
jogrendszerben, amelyik szinte új alapokra helyezik a jogi szabályozást. A 2011. április 25. 
napján elfogadott és 2012. január 1. napjától hatályos Alaptörvény, és annak felhatalmazása 
során megalkotott sarkalatos törvények követelményeinek figyelembe vétele mellett 
tekintettel kell lenni a jogalkotás megnövekedett elvárásaira is. 

Különösen ilyen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, amely elıírta a 
hatásvizsgálat (elızetes és utólagos) és a részletes indokolás szükségességét. A törvény 22. § 
(1) bekezdésnek c) pontja értelmében: „a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerősíthetı, a 
jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezı 
szabályozással felváltható, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezésére, illetve megfelelı módosítására kerüljön sor”.   

Szorosan kapcsolódik ehhez a 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok 
elıkészítésében való társadalmi részvételrıl, mely beillesztette a helyi önkormányzatokról 
szóló 1900. évi LXV. törvény rendelkezései közé a 103/B. §-t. E rendelkezés a helyi 
sajátosságnak megfelelıen várja el az önkormányzattól, hogy rendeletben szabályozza a 
jogszabály-elıkészítésben való társadalmi részvételt. A jogszabályszerkesztésrıl szóló, 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályok formai követelményeit rögzíti. Mindezek 
miatt szükséges, hogy ne csak a rendelet módosító szövegei bírják a helyi közösség 
véleményét, illetve támogatását, hanem a jogszabály egésze is. 

Az új rendelet tervezetének megalkotása során figyelembe vettük más települések 
hasonló tárgykörben folytatott gyakorlatát, a formálódó problématérkép adatait, a lehetséges 
költségvetési kihatásokat, az életviszonyokban bekövetkezett változásokat. 

A rendelet-tervezet szerkezete nem különbözik a korábban hatályos rendeletünktıl, 
azonban néhány alapelv következetes érvényesítését szeretnénk elérni. Egyrészt a fejezeti 
tagolás eljárási része kövesse az engedélyezés folyamatát, másrészt az anyagi jogi 
rendelkezések is logikusan következzenek egymás után. Fontosnak tartjuk, hogy az értelmezı 
rendelkezésekbe kerüljenek olyan meghatározások, amelyek nem illenek szervesen a 
jogszabály testébe. Igyekezetünk olyan szerkesztésmódra irányul, amely egyrészt csökkenti a 
módosítási igényeket, másrészt még a – minden bizonnyal szükségesnek mutatkozó – 
módosítások se törhessék meg a rendelet gerincét. Mindez a jogbiztonság, a kiszámíthatóság 
és a jogalkalmazás egységessége szempontjából fontos tényezı.  

 
Részletes indokolás 

 
Az 1. §-hoz 

A közterület-használati engedély kapcsán szükségesnek mutatkozik mindazon esetek 
felsorolása, melyekre a rendelet hatálya kiterjed. Ez nemcsak a közterületre vonatkozik, 
hanem az olyan magánterületekre is, amelyre ugyan nem az önkormányzat állapítja meg az 
igénybevételi díjat – az a tulajdonost illeti –, ellenben kötelezıvé teszi az engedély 
beszerzését. 
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A 2. §-hoz 
Az értelmezı rendelkezések pontosítják a rendeletben szereplı vagy ott utalt fogalmakat, 
egyben a rendelet szerkezetének megbontása nélkül, a késıbbiekben elegendı a fogalmakat 
módosítani. Lényeges változás a ’védett fürdıövezet’, a ’környezetbe illı kialakítás’ 
bevezetése, amely feszesebbé teszi a tervezet szövegét. 
 

A 3-4. §-okhoz 
A jogszabály általános érvénnyel rögzíti, hogy a közterület minden – rendeltetéstıl eltérı – 
igénybevételéhez engedély szükséges, egyben tételesen felsorolja mindazon eseteket, amelyek 
esetén az engedély megkérése kötelezı. Ez a sorrend – bizonyos fokú csoportosítással – a 
rendelet mellékletében szereplı táblázat szerkezetét is meghatározza, segítve a tájékozódást és 
a jogbiztonságot is. 
 

Az 5-8. §-okhoz 
Az 5. § azokat az eseteket sorolja fel, amelyek esetén nincs szükség engedélyre, a 6. § pedig 
azokat, amelyek esetén nem – még kérelemre sem – lehet az engedélyt kiadni. Az elmúlt 
idıszakban egyre gyakrabban merült fel, hogy a közterület-használat díját az engedélyesek 
nem fizették meg, arra csak utóbb, a következı idıszakban esedékessé váló kérelem beadása 
kapcsán kerítettek sort. A tervezet növelni szeretné a befizetési fegyelmet azzal, hogy aki 
írásban igazolhatóan közölt póthatáridın túl sem fizeti meg a közterület-használat díját, 
hosszabb idıszakra – két esztendıre – ne kérelmezhesse a közterület ismételt használatát. A 7. 
§ értelmében a közterület-használati engedély határozatlan idıre vagy meghatározott 
idıtartamra adható. Az életviszonyok változékonysága megköveteli, hogy olyan – egyedi 
mérlegelést igénylı – esetre is lehessen engedélyt adni, amely nem szerepel a 4. § 
felsorolásában. A 8. § a polgármestert jogosítja fel az engedélyezésre, amely összhangban áll 
a 10. §-szal is: a képviselı-testületet illetı hatáskört a testület a polgármesterre ruházza. 
 

A 9-13. §-okhoz 
A 7-8. alcím anyaga lényegében változatlan az elızı rendeleti szabályozáshoz képest. Az 
idıközben bekövetkezett változások átvezetése megtörtént, a történeti kultúrtáj bevezetésével 
az örökségvédelmi hatóság hozzájárulása is szükséges a védett területen. 
 

A 14-16. §-okhoz 
A közterület-használat kérelemhez kötött engedélyezési folyamat eredménye. A tervezet 
rögzíti, hogy ki és milyen feltételek mellett kérelmezheti a közterület-használati engedély 
megadását. A tervezet 3. számú mellékletében szereplı segédlet rovatai tartalmazzák 
mindazokat az elemeket, amelyeket az engedélynek tartalmaznia kell. A kérelem azonban 
bármely formátumban benyújtható, amennyiben a 15. §-ban felsorolt adatokat tartalmazza. Az 
elvárható gondosság elvét növeli a 16. § rendelkezése: a közmővek védelme, késıbbi 
kártalanítási igények kizárása indokolja a szükséges mellékletek becsatolását. 
 

A 17-22. §-okhoz 
Az engedély megadása során számos szempont mérlegelése szükséges. E szempontokat 
sorolja fel a tervezet hivatkozott része. Különös figyelem irányul a városképvédelmi és 
biztonsági szempontokra, ezért is hangsúlyos az építési és kereskedelmi tevékenység 
szabályozása. Új elem – az értelmezı rendelkezések között is – a mozgóbolt fogalma, 
amelynek kereskedelmi kihatásai is lehetnek, különös tekintettel a belvárosra. Lehetnek 
azonban olyan egyedi – mérlegelést kívánó szempontok is, mint például lakossági igény 
kielégítése, munkahelyteremtı vállalkozás mőködtetése, amely megtörheti a szigorú 
szabályozást. Ilyen esetekre szerepel a rendeletben a 21. §: a mérlegelésen alapuló döntés 
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lehetıségét a hatáskör jogosultjára, a polgármesterre ruházza. A köznyugalom biztosítása 
indokolja a vendéglátó-ipari elıkertek, teraszok nyitvatartásának szabályozását.  
 

A 23-26. §-okhoz 
Az engedély általános tartalmán túl kitér az építési és kereskedelmi tevékenység sajátos 
szabályaira is. A tervezet meghatározza a határozat közlésének címzettjeit. 
 

A 27. §-hoz 
A 12. alcím az engedély érvénye helyett az engedély ’hatálya’ kifejezést használja, egyben 
felsorolva azokat az eseteket, amikor az engedély hatálya megszőnik vagy megszüntethetı. 
 

A 28-37. §-okhoz 
A tervezet a IV. fejezetet a közterület-használati díjat tárgyalja, rögzítve azt az alapvetı elvet, 
hogy a közterületet rendeltetésétıl eltérı módon használó díjat köteles fizetni. A díj 
számításának, valamint megfizetésének módja egy-egy alfejezetben kapott helyet. Új elem a 
szabályozásban, hogy tartós közterület-használat esetén – amennyiben ezt az engedélyes kéri 
– havi részletekben is fizethetı a díj. További feltétel, hogy a számított díj a nettó (tehát ÁFA 
nélkül számított) összege a 10. 000,- Ft-ot elérje. E feltétel hiányában is lehetséges a 
részletfizetési kedvezmény, ez azonban a polgármester mérlegelési hatáskörébe tartozik.  
Bár a fıszabály a díjfizetési kötelezettség, a tervezet lehetıséget teremt a díjfizetés alóli 
mentességre. A jogcímek a társadalmilag hasznos, a közösség érdekében végzett 
tevékenységek (üzemzavar-elhárítás, javítás, karbantartás, közbiztonsági és közegészségügyi 
szempontok) körét ölelik fel. 
 

A 38-40. §-okhoz 
Az V. fejezet a közterület-használat megszüntetésének jogcímeit sorolja fel, különös 
tekintettel az engedély nélküli használat következményeire (a kétszeres szorzó alkalmazása, a 
tilalmazott jogkövetkezményként történı meghatározás). A tervezet rendelkezései annak a 
célnak igyekeznek megfelelni, hogy a közterület-használat a szabályoknak megfelelıen 
történjen. 
 

A 41-42. §-hoz 
Lényeges változásokat nem hoz az új rendelet a megbontott közterület helyreállításával 
kapcsolatos alcím rendelkezéseiben. 
 

A 43-48. §-okhoz 
A VI. fejezet rendelkezései a használaton kívüli jármővekkel foglalkoznak. Ennek a tervezet 
három alfaját különbözteti meg, melyek az „Értelmezı rendelkezések” keretei közt kapnak 
helyet. Bár városunkban nem jellemzı tömeges méretekben a használaton kívüli jármővek 
megjelenése, az eddig tapasztalatok azt mutatják, hogy éves átlagban 7-10 gépjármő kapcsán 
kell intézkedést kezdeményezni. A jövıre nézve azonban várható, hogy az elhagyott 
gépjármővek száma nı, hiszen a jármőpark elöregedésével egyidejőleg a forgalomból kivonás 
és bontóba adás költségei is emelkednek. 
Új elem – és a KRESZ módosításban is megjelenı változás – hogy mellékútvonalon 
használaton kívüli jármő közterület-használati engedély nélkül már csak 10 napig tárolható 
(az addig megengedett 30 nappal szemben). Látható, hogy országos jogalkotói szándék a 
használaton kívüli jármővek minél gyorsabb „eltüntetése” a közterületekrıl. 
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A 49. §-hoz 
Új fejezet a közterületen tartandó rendezvényekre vonatkozó elıírások beillesztése a 
tervezetbe. Ez nem a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozik (arra külön jogszabály, a 
23/2011. (III.8.) Korm rendelet tartalmaz szabályozást). A rendezvények tekintetében 
elsısorban a köztisztaság, a rendezvény zavartalan lebonyolítása, valamint a köznyugalom 
biztosítása alapvetı cél. 
 

Az 50-51. §-okhoz 
A közterületek egy sajátos alfaja a közhasználatú zöldterület, amelynek védelme valamennyi 
önkormányzat kötelessége. Számos önkormányzat külön, ún. „zöldrendeletet” alkot, 
amelyben a zöldterületek fenntartása, felügyelete és az ezzel kapcsolatos részletszabályok 
szerepelnek. Városunk nem rendelkezik ilyen rendelettel, ezért is indokolt, hogy a 
zöldterületekre vonatkozó tilalmak – legalábbis a részletszabályok kidolgozásáig – e 
rendeletben is helyet kapjanak. A tilalmak között nem szerepelnek olyanok, amelyek más 
jogszabályban kellıen szabályozottak (ilyen a szemetelés, amely a szabálysértésekrıl szóló 
törvényben önálló tényállásként szerepel, kellı szankcióval alátámasztva), viszont olyanok 
igen, amelyek más jogszabályokban nem tilalmazott magatartások. Ilyen például a 
gépjármővek és a zöldterületek viszonya. 
[Az eredeti tervezetben – a 2012. tavaszán elıkészített változatban – a VIII. Fejezet 
tartalmazta a jogkövetkezményeket, amelyeket e tervezetben nem tüntetünk fel, mert 
egységes szabályozás készül a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások kodifikálására.]  
 

Az 52-53. §-okhoz 
A záró rendelkezések között kapott helyet a Ket-re történı utalás, továbbá a hatálybalépés 
kapcsán szükséges átmeneti rendelkezések is. A tervezet a hatályon kívül helyezett 
rendelkezések között felsorolja az eddig hatályos rendeletet és valamennyi módosítását is.   
 


