Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2006. (III.31.) rendelete
a közterületek rendjéről
(módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetben)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében – a közterületek rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Sátoraljaújhely város közigazgatási területére terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §*1
E rendelet alkalmazásában
a) közterület: a közhasználatot szolgáló állami, önkormányzati, illetőleg magántulajdonban
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és
kijelölt részét, különösen az út, utca, parkoló, tér, a járda – ideértve az épületárkádok alatti
járdát is –, a járdasziget, a közpark, a parkosított terület, a játszótér, a lépcső, továbbá az
alul- és felüljáró;
b) közhasználatú zöldterület: a közterületen található egybefüggő zöldfelületen túl az is,
amelyen a fásítás vagy parkosítás már megkezdődött, továbbá az a terület, amelynek
kertészetileg fenntartott gyepfelülete helyenként hiányos;
c) használaton kívülinek az a jármű minősül, amely
1. baleset következtében károsodott, a baleset folytán üzemképtelenné vált és elhagyott (elszállítása a helyszínről főútvonal esetében nyolc napon, mellékútvonal esetében tizenöt
napon belül nem történt meg);
2. hatósági jelzéssel nem rendelkezik, a KRESZ 59.§-ában foglalt határidő elteltét
követően;
3. hatósági jelzéssel rendelkezik, ám szemmel láthatóan nem üzemképes, karosszériája
erősen elhasználódott, rongálódott, szétbontása megkezdődött, felbakolt állapotban van,
nyílászárói nem zárhatók, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédői hiányoznak és az
ellenőrzésre jogosult felszólítására a tulajdonos (üzembentartó) közterület-foglalási
engedély beszerzésére 15 napon belül nem intézkedik;
d) ellenőrzésre jogosult: a rendőrhatóság, illetőleg a közterület-felügyelők részéről eljáró
hivatalos személy, valamint a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézője;
e) tárolás: a jármű leállítása huzamosabb ideig történő használaton kívül helyezés szándékával,
amennyiben a jármű megszakítás nélkül legalább harminc napot meghaladó tartamban,
ugyanazon a helyen és helyzetben található.
f) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital – a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes
kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál
kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével.
Általános rendelkezések
3. §*2
(1) A közterületen tilos

2

a) a szemetelés, az utcai bútorok, berendezések rongálása, virágok és dísznövények szedése,
károsítása;
b) az utcai bútorok, berendezések (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi
helyeket is) rendeltetésellenes használata, felállítási helyükről való elmozdítása;
c) a fák törzsének, ágainak igénybevétele hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére;
d) élő növény vagy annak részei (virág, termés, lomb) begyűjtése;
e) szeszesital fogyasztása;
f) használaton kívüli járművek (roncsautók) tárolása;
g) az ingatlanokról hó kihordása közterületre.
(2) A rendezvénytéren, a sétáló utcán – Széchenyi és Kossuth terek területe – valamint a Borsos
sétányon, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tilos
a) állatok bevitele, beengedése,
b) héjas napraforgó és tökmag fogyasztása,
c) dohányzás,
d) extrém kerékpározás, extrém gördeszkázás, extrém görkorcsolyázás.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott közterületekről nyíló ingatlanok bejárataiban,
kapualjaiban, (dufartjaiban) tilos
a) a szeszesital fogyasztása,
b) héjas napraforgó és tökmag fogyasztása,
c) dohányzás.
4. §
A közhasználatú zöldterületen tilos
a) az ott természetes körülmények között élő állatok bármely eszközzel történő zavarása,
madárfészkek rongálása;
b) járművel közlekedni, ott megállni és várakozni;
c) fűrészpor, sós homok vagy azzal leszórt hó lerakása;
d) a gyepfelületre letelepedni, azon átjárni, kivéve az e célra kijelölt és felirattal jelzett területeket, illetve önkormányzati rendezvények céljára meghatározott időtartamra igénybevett
területeket;
e) állatok bevitele, beengedése, kivéve az ebek futtatására kijelölt területeket.
A közterületi szeszesital-fogyasztással kapcsolatos külön rendelkezések
5. §
Nem terjed ki a 3.§ (1) bekezdés e./ pontban foglalt tilalom hatálya
a) a közönség számára nyitva álló középületekre, közösségi létesítményekre, helyiségekre, ha
ott a szeszesital értékesítése engedélyezett;
b) a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek (terasz, kitelepülés,
közvetlenül közterületre történő értékesítés) fogyasztóterére a nyitvatartási időben;
c) az engedéllyel szervezett ünnepi, majális jellegű és más alkalmi rendezvényekre;
d) az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre;
e) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendezvényeire.
A járművek tárolására vonatkozó külön rendelkezések
6. §
(1) Használaton kívüli járművek közterületen engedély nélkül csak a KRESZ 59.§-ában foglaltak szerint és ideig tárolhatók.
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(2) A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság harminc napra – forgalmi és
parkolási szempontból akadályt nem jelentő – pontosan meghatározott (út, utca, tér, szám)
mellékútszakaszra vagy egyéb területre (hrsz.) adhatja ki, amely nem hosszabbítható meg. A
kiadott engedélyt a járműben jól látható módon kell elhelyezni.
(3) Az e rendelet megszegésével közterületen tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek elszállítására az ellenőrzésre jogosult intézkedik. Az elszállítandó jármű állapotáról az
ellenőrzésre jogosult jegyzőkönyvet vesz fel és fényképfelvételeket készít.
(4) Az elszállított, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tárolásáról az ellenőrzésre
jogosultakkal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó gondoskodik, a tulajdonos költségére
és veszélyére.
(5) Amennyiben a tulajdonos vagy az üzembentartó személye ismert, az ellenőrzésre jogosult a
beszállítástól számított tizenöt napon belül a tulajdonost (üzembentartót) - harminc napos
határidő kitűzése mellett - írásban felszólítja a jármű átvételére.
(6) Ha a tulajdonos (üzembentartó) kilétének megállapítása a jármű felnyitását igényli, úgy a
beszállítást követő tizenötödik és harmincadik nap közötti időszakban az ellenőrzésre
jogosult a járművet felnyitja és a szükséges adatok (alváz-, illetve motorszám) megállapítását
követően lezárja. A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás, valamint a fellelt adatok tényén
felül rögzíteni kell a járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitáskor tapasztalt, a
beszállításkor nem rögzített sérüléseket.
(7) A hatósági jelzéssel nem rendelkező és ki nem váltott járműveket a vállalkozó értékesítheti.
A járművek és az azokban talált ingóságok értékesítésére és megsemmisítésére vonatkozó
polgári jogi szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
(8) Az értékesítés során befolyt összeget a vállalkozó – költségei levonása után – öt évig letéti
számlán kezeli, ezt követően saját bevételét képezi.
(9) A tulajdonos az elévülési időn belül érvényesítheti igényét az értékesítés során befolyt – és a
költségekkel csökkentett – összegre nézve. Az igényt érvényesítőnek a tulajdonjogát hitelt
érdemlően igazolnia kell.
Hk.
7. §*3

Hk.

Záró rendelkezés
8. §
(1) E rendelet 2006. május 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a lakosság szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat lapjában közzé kell tenni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 7/2004. (III. 22.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (2)
bekezdésének d./ pontja.
Fedorné dr. Fráter Zsófia
Címzetes főjegyző távollétében:
Zboray Csabáné sk.
Aljegyző

Lezárva, ellenőrizve: 2015. november 24.

Szamosvölgyi Péter sk.
Polgármester
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Hiteles!
Bakos Tóth Ildikó
Jegyzői titkárságvezető
Megjegyzés:
*1 Az R. 2.§-át d) pontját módosította a 19/2011.(IX.15.) rendelet.
*2 az R 3.§-át (2) bekezdéssel egészítette ki a 29/2009.(IX.15.) rendelet, a (2) bekezdést
módosította a 2/2010.(I.21.) , és d) ponttal egészítette ki a 20/2010.(IV.30.) rendelet. A
3.§.(2) bekezdés d) pontját kiegészítette a 26/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet. A
3.§.(2) és (3) bekezdését módosította a 29/2010.(VII.09.) rendelet. A módosítás hatályos
2010. július 15-től. A 3.§ (2) és (3) bekezdéseit módosította a 19/2013. (V.24.)
önkormányzati rendelet, a módosítás hatályos 2013. május 25-től. Az R. 3.§. (2) bekezdés
d) pontját módosította a 32/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet.
*3 az R. 7.§.(2) bekezdését módosította az 1/2008.(I.23.) rendelet, (1) bekezdését
módosította a 29/2009.(IX.15.) rendelet, majd a 32/2010.(IX.09.) rendelet. A 7. §-t és
azt megelőző címet hatályon kívül helyezte a 13/2012.(III.23.) rendelet.

