
SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK  
4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE 

a közterületek rendjérıl 
 
 

Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször 
módosított 1/1975. /II.5./ KPM-BM. számú együttes rendelet, az 1988. évi I. 
törvény és a 89/1988. /XII. 20./MT. számú, a 20/1984./XII.21./ KM. rendelet 
elıírásaira, az 1990. évi LXV. Tv. 16.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a közterületek rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 

/1/ E rendelet hatálya Sajólád község közigazgatási területére terjed ki. 
 
/2/ A közúti közlekedés szabályainak – a közúton baleset vagy egyéb okból 
meghibásodott és forgalmi akadályt képezı jármővekre vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazását jelen rendelet nem érinti. 
 

2.§. 
 

/1/ E rendelet alkalmazásánál közterületnek minısül minden – Sajólád község 
közigazgatási területéhez tartozó – közhasználatot szolgáló olyan állami, 
önkormányzati, illetve személyi tulajdonban lévı terület, amelyet rendeltetésének 
megfelelıen bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is. 
 

 
/2/ E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület 
     a/ Uniós Park 
     b/ Uniós Emlékhely 
     c/ Címerfal által határolt terület 
     d/ belterülethez csatlakozó – önkormányzati tulajdonban lévı Újerdı 
     e/ önkormányzati tulajdonban lévı sporttelepek, játszóterek,  
     f/ az önkormányzat által virággal, gyeppel beültetetett területek 
 
/3/ Közhasználatú zöldterületnek minısül az a zöldfelület is, amelyen a fásítás 
vagy parkosítás már megkezdıdött. 
 

3.§. 
 

/1/ A közigazgatási területen jármő - kivéve a kerékpárt -  közúton és  más 
közterületen nem tárolható. 
 



/2/ Jármő tárolásnak minısül a célirányos munkavégzésen, le- és felrakodáson, 
valamint a tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységen felüli 30 
percen túli várakozás. 
 
/3/ A vállalkozási célra használt jármő telephelyen történı tárolásának feltétele a 
jármő méreteinek megfelelı nagyságú terület, valamint a telephelyhez /tároló 
helyhez/ vezetı megfelelı teherbírású és szélességő út megléte, biztosítása. A 
telephely, tároló hely engedélyezéséhez szükséges nyilatkozatot a Polgármesteri 
Hivatal mőszaki ügyintézıje adja ki. 
       
/4/ A közterületen üzemképtelen jármővek /roncsautók/ az /5/ bekezdésben 
meghatározott ideig tárolhatók. 
 
/5/ E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármőnek minısül 
     a/ baleset következtében károsult, a baleset folyamán üzemképtelenné vált és 
         elhagyott jármő 
     b/ a mőszaki engedéllyel és jelzéssel rendelkezı forgalomképes, illetve a 
         hatósági jelzéssel rendelkezı jármő, amely szemmel láthatóan nem 
         üzemképes, karosszériája erısen elhasználódott, rongálódott, szétbontása 
         megkezdıdött, nyílászárói nem zárhatók, funkcionális alkatrészei, ablakai,  
         szélvédıi hiányoznak, valamint a forgalomból kivont, vagy bontásra váró  
         gépjármő és  Miskolc Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal   közterület- 
         felügyeleti ellenırei elızetes   felszólítására a  tulajdonos, üzembentartó a  
         roncs elszállításáról  8 napon belül nem intézkedik. 
          
 

4.§. 
 

/1/ Az önkormányzat tulajdonában lévı közterületek és közhasználatú 
zöldterületek rendeltetéstıl eltérı használata esetén a Polgármesteri Hivatal 
hozzájárulása és közterület foglalási engedélye szükséges. 

 
/2/ A Polgármesteri Hivatal a közterületek és  közhasználatú zöldterületek 
állagmegóvása érdekében a használatot korlátozhatja. 
 
 

5.§. 
 

/1/ Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlannal határos járda és útburkolat széle 
közötti zöldterületen a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a fák és bokrok 
metszését elvégezni. 
 
/2/ A növényvédelmi munkák megkezdése elıtt a munkálatokat végeztetı köteles 
a lakosság figyelmét megfelelı tiltó táblák elhelyezésével figyelmeztetni az 
egészségügyi várakozási idıtartamra. 
 



 
6.§. 

 
/1/ A közterületen és közhasználatú zöldterületen  tilos  
     a/ a szemetelés 
     b/ kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása,  
         helyükrıl való elmozdítása 
      c/ virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák rongálása, csonkítása, 
          törzsén hirdetmények elhelyezése 
      d/ élı növényt vagy részeit /virág, termés, lomb/ eltulajdonítani. 
 
/2/ A közhasználatú zöldterületen tilos 
     a/ az ott természetes körülmények között élı állatok bármely eszközzel történı 
         zavarása,  madárfészkek rongálása 
     b/ jármővel parkolni  és közlekedni 
     c/ sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni 
     d/ a közhasznú zöldterületekre, játszótérre állatot bevinni, beengedni. 
 
/3/ Tilos a szeszesital fogyasztása 
    a/ a közterületen, közhasználatú zöldterületen túlmenıen  
    b/ a középületekben, közösségi létesítményekben, azok  helyiségekben 
    c/ olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt  
        álló, nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetık. 
 
/4/ Nem terjed ki a /3/ bekezdés hatálya 
     a/ az /2/ bekezdés b/ pontjában felsorolt helyekre, ha ott a szeszesital 
         értékesítés engedélyezett 
     b/ a közterület-használati engedéllyel rendelkezı vendéglátó egységek /terasz, 
         kitelepülés stb/ fogyasztóterére a nyitvatartási idı alatt 
     c/ az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, alkalmi rendezvényekre 
     d/ az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre. 
      e/ az épület, illetıleg az ingatlan kezelıjének zártkörő rendezvényeire. 
 
/5/ Az /3/ bekezdés alkalmazása szempontjából 
     a/ közterület: út, utca, pakoló, tér, járda, járdasziget, közpark, parkosított  
         terület,  játszótér 
     b/ közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévı közösségi ház,  
         klubok, sportpálya, és egyéb sportlétesítmény. 
 
 

7.§. 
 

  
/1/ E rendelet hatálya alá esı közterületek /út, járda, parkoló, tér, játszótér, 
közpark/ burkolatán, valamint azt érintıen– függetlenül annak üzemeltetıjétıl – 
közmőhálózatot elhelyezni, áthelyezni, annak meghibásodása esetén 



munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak a közút, 
közterület kezelıjének hozzájárulásával szabad. 
 
/2/ Az útfelbontási, átfúrási és útkezelıi hozzájárulásokat kérelem alapján a 
Polgármesteri Hivatal mőszaki ügyintézıje bírálja el és adja ki. A kérelemhez 
mellékelni kell 2 példányban az engedélyezési és forgalomterelési tervet. A 
burkolat-helyreállítás érdekében az engedélyezı biztosítékot kérhet, amelyet nem 
megfelelı helyreállítás esetén visszatarthat. A kauciót a munka megkezdése elıtt 
a Polgármesteri Hivatal pénztáránál letétbe kell helyezni. 
 
/3/ Elızetes hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak halasztást nem tőrı, 
azonnali intézkedést igénylı esetben szabad, ha élet- és balesetveszély, vagy 
üzemzavar elhárítása áll fenn. 
 
/4/ 5 éven belül épített, felújított vagy korszerősített út, járda, parkoló, 
térburkolat, zöldterület bontása – függetlenül annak üzemeltetıjétıl – csak 
rendkívül indokolt esetben és az eredeti burkolati anyaggal az úttest nyomvonal 
jellegő bontása esetén az érintett szakaszon teljes szélességben történı 
helyreállításával engedélyezhetı. 
 
/5/ Szilárd burkolatú út, járda, tér, pakoló, közpark bontását és helyreállítását csak 
szakirányú cég, vállalkozó végezheti. 
 
/6/ A közterületbontások helyreállításáról – bontási engedélyben foglalt elıírások 
szerint- az engedélyes köteles gondoskodni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A közúti közlekedés rendje 

 
8.§. 

 
/1/ Ahol a  forgalom, az utak szélessége, vonalvezetése miatt szükségessé válik 
„Várakozni tilos”  „Útpadkán is „ kiegészítı táblát és „30 km-es 
sebességkorlátozás” táblát kell kihelyezni. 
 
/2/ A parkoló helyeket „Várakozóhely” valamint „Személygépjármővek részére” 
kiegészítı táblával kell jelölni a melléklet szerinti parkolóhelyeket. 
 



/3/ a/ A község belterületi részének egészét „Korlátozott várakozási övezet”-té 
nyilvánítja, „Személygépkocsi kivételével” kiegészítı tábla jelölésével 
 
b/ A személyszállítást végzı autóbuszok a Polgármesteri Hivatal által kiadott 
engedélyben meghatározottak szerint parkolhatnak. 
 
/4/ A település szerkezetét figyelembe véve a zsákutcák megjelölésére 
„Zsákutca” tájékoztató táblát kell kihelyezni  
 
/5/ Az országos közutak – Dózsa György út és Fráter György utca –, a 
legforgalmasabb győjtı utcák – Ady Endre, Szabadság, Jókai utca- védelme 
érdekében a mellékletben megjelölt helyeken „Állj elsıbbségadás”, valamint 
„Elsıbbségadás kötelezı” táblát kell kihelyezni. 
 
/6/ Ahol az út állapota nem teszi lehetıvé úgy azokon a helyeken súlykorlátozást 
kell bevezetni és azt „Súlykorlátozás” táblával kell jelölni. 
 
/7/ Veszélyes helyeket „Veszélyt jelzı”  tábla kihelyezésével kell jelezni . 
 
/8/ „Mezıgazdasági vontatóval behajtani tilos” táblát kell elhelyezni a  
mellékletben meghatározott helyeken. 
 
/9/ a/ A táblák kihelyezésérıl és esetleges eltávolításukról nyilvántartást kell 
vezetni, melynek tartalmaznia kell – a jelzıtáblák megnevezését 

       -  a táblák pontos helyét 
                                                             -  elhelyezésének, eltávolításának idejét. 

 
/b/ A táblák megfelelı mőszaki állapotban tartását  a Polgármesteri Hivatal 
mőszaki-karbantartó csoportjának folyamatosan biztosítani kell. 
 
/10/ A község közigazgatási területén elhelyezett jelzıtáblákat,  azok helyeit az 
1.sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

9.§. 
 

 
/1/ Aki e rendeletben foglalt elıírásokat megszegi szabálysértést követ el és 
30.000 ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 
 
/2/ A szabálysértés elkövetıjével szemben 10.000 ft-ig terjedı helyszíni bírság is 
kiszabható. 



 
Záró rendelkezés 

 
10.§. 

 
Ez a rendelet 2009. március 1-én lép hatályba, kivéve a 8.§.melynek hatályba 
lépési ideje 2009. április 1 . 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1.sz. melléklet  

 
 

A közterületek használati díjai  
 
 

1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat  
                      /portál / kirakatszekrény, üzleti védıtetı /elıtetı/, 
                      ernyıszerkezet, hirdetı berendezés, /fényreklám/ 
                      cég és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre 
                      vonatkozik.        250 ft/m2/ év 
 
 

2. Árusító fülke, pavilon      600 ft/m2/nap  
 

 
3.  Személygépjármő       500 ft/db/nap 
             Tehergépjármő 5 tonna önsúlyig     600 ft/db/nap 
             Tehergépjármő 5 tonna önsúly felett                           1200 ft/db/ nap  
  Pótkocsi                1000 ft/db/ nap 
 
4. Önálló hirdetı berendezések, táblák    500 ft/m2/ hó 
 
5. Építési munkával kapcsolatos építıanyag- és 
              törmeléktárolás, állványelhelyezés    100 ft/m2/ hó 
 
6. Alkalmi mozgóárusítás, személyenként    500 ft/m2/nap 
 
7. Vendéglátó ipari elıkert     400 ft/m2 /hó  
 
8. Alkalmi vásár       600 ft/m2 / nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.sz. melléklet  
 
 
 
 

A közterület használat engedélyezési eljárásban közremőködı 
szakhatóságok 

 
 
 
 

1./ Közút és járda területét érintı közterület-használat esetében az elsı fokú  
     útügyi hatósági és rendırhatóság  
 
 
2./ Élelmiszer árusításra vonatkozó közterület használat esetében az Állami  
     és Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Állategészségügyi- és  
    Élelmiszervizsgáló Állomás.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. sz. melléklet 
az önkormányzat tulajdonában lévı utak közlekedési 

rendjének szabályozásához 
 

1. „Várakozni tilos”,„útpadkán is” kiegészítı és „30 km-es sebesség 
korlátozás” táblával kell jelölni a következı utca szakaszokat és utcákat.  
1. a Szabadság utca: Ady Endre és Arany János utca közötti szakaszát, 
2. Rákóczi utca egészét, 
3. a Kossuth Lajos utca: Rákóczi és Szabadság út közötti szakaszát 
4. Móric Zsigmond utcát 
5. Sportutca, József A. és Deák F u. közötti szakaszát 
Táblák:  „Várakozni tilos      18 db 
  „30 km-es sebesség korlátozás    18db 
A Jókai út teljes hosszát „Várakozni tilos”,”  útpadkán is” kiegészítı táblával 
kell jelölni          4 db 
Összesen:  „Várakozni tilos”,             22 db 
  „30 km-es sebesség korlátozás”          18 db 

 
2. „Várakozóhely” valamint „személygépjármővek részére” kiegészítı táblával 

kell jelölni az alábbi parkolóhelyeket 
1. temetı         2 db 
2. óvoda         2 db 
3. postahivatal         1 db 
4. polgármesteri hivatal elıtt      2 db 
Összesen: Várakozóhely”       7 db 
 

3. Az Önkormányzat kezelésében lévı utaknál a „korlátozott várakozási övezet” 
a „személygépkocsik kivételével” jelölı kiegészítı táblát valamint ennek 
feloldó tábláját a kell elhelyezni az alábbi helyeken.  
 
1. Dózsa Gy. út   781 hrsz-u /Zrínyi/    1db  
2. Dózsa Gy. út   783 hrsz-u /Zrínyi/    1db 
3. Dózsa Gy. út   Zrínyi utca      1db 
4. Dózsa Gy. út   Bem utca     1db 
5. Dózsa Gy. út   Jókai utca     1db 
6. Dózsa Gy. út   József A. utca    1db 
7. Dózsa Gy. út   Deák F. utca     1db 
8. Dózsa Gy. út   Széchényi utca    1db 
9. Dózsa Gy. út   Szent István utca    1db 
10. Dózsa Gy. út   Bajcsy-Zs. utca     1db 
11. Dózsa Gy. út   Móra F. utca     1db 
12. Dózsa Gy. út   Ady E. utca     2db 
13. Fráter Gy. út    Ady E. utca     1db 
14. Fráter Gy. út    21 hrsz-u Fráter Gy.    1db 
Összesen.                15 db 

 



 
3/a. „Korlátozott várakozási övezet vége” táblát kell elhelyezni 

 
1. Dózsa Gy. út   781 hrsz-u /Zrínyi/    1db  
2. Dózsa Gy. út   783 hrsz-u /Zrínyi/    1db 
3. Dózsa Gy. út   Zrínyi utca      1db 
4. Dózsa Gy. út   Bem utca     1db 
5. Dózsa Gy. út   Jókai utca     1db 
6. Dózsa Gy. út   József A. utca    1db 
7. Dózsa Gy. út   Deák F. utca     1db 
8. Dózsa Gy. út   Széchényi utca    1db 
9. Dózsa Gy. út   Szent István utca    1db 
10. Dózsa Gy. út   Bajcsy-Zs. utca     1db 
11. Dózsa Gy. út   Móra F. utca     1db 
12. Dózsa Gy. út   Ady E. utca     2db 
13. Fráter Gy. út    Ady E. utca     1db 
14. Fráter Gy. út    21 hrsz-u Fráter Gy.    1db 
Összesen.                15 db 

 
4.„Zsákutca” tájékoztató táblát kell elhelyezni az alábbi helyeken 

1. a Fráter György út 21.szám  mellett nyíló utca elején 1 db 
2. a Szabadság út 24. szám   mellett nyíló utcából  1 db 
3. az Ady Endre út 54. szám  mellett nyíló utcából 1 db 
4. a Kossuth út 37szám  mellett nyíló utcából 1 db 
5. az Alkotmány út 53.szám elé      1 db 
6. a Bajcsy-Zs.  utca 8 szám elé      1 db 
7. a Hunyadi utca 49.szám elé     1db 
8. a Kinizsi utca 25 szám  elé      1 db 
Összesen.          8 db 
 

5. „Elsıbbségadás kötelezı” táblát kell elhelyezni az alábbi helyeken 
1. Dózsa Gy. út   781 hrsz-ú /Zrinyi/  1db  
2. Dózsa Gy. út   783 hrsz-ú /Zrínyi/  1db 
3. Dózsa Gy. út   Zrínyi utca    1db 
4. Dózsa Gy. út   Bem utca   1db  
5. Dózsa Gy. út   Jókai utca   1db 
6. Dózsa Gy. út   József A. utca  1db 
7. Dózsa Gy. út   Deák F. utca   1db 
8. Dózsa Gy. út   Széchényi utca    1db 
9. Dózsa Gy. út   Szent István utca   1db  
10. Dózsa Gy. út   Bajcsy-Zs. utca     1db 
11. Dózsa Gy. út   Móra F. utca   1db 
12. Dózsa Gy. út   Ady E. utca   2db 
13. Fráter Gy. út   862 hrsz-ú /varroda / 1db 
14. Fráter Gy. út   016 hrsz-ú /Gyömrıp./  1db 
15. Szabadság   478 hrsz-u utca  1db 
16. Szabadság   Kossuth L. utca  1db 
17. Szabadság   Rákóczi utca   1db 



18. Szabadság   Arany J. utca   1db 
19. Szabadság   Alkotmány utca  1db 
20. Szabadság   Hunyadi utca  1db 
21. Ady Endre út  Rákóczi utca    1db. 
22. Ady Endre út  Szabadság utca    1db. 
23. Jókai út   Bem Apó utca   1db. 
24. Jókai út   Gombos Imre utca   1db. 
25. Móra F. u  Kossuth L u    2db 
26. Móra F. u  Arany J u   1 db 
27. Móra F. u  Alkotmány u   2 db 
28. Móra F.u  Hunyadi u   2 db 
Összesen.          32 db 

 
5./a „Állj elsıbbségadás táblát kell elhelyezni az alábbi helyeken 

1. .Fráter Gy. út   Ady E. utca    1db 
2. .Fráter Gy. út   21 hrsz-u Fráter Gy.  1db 
Összesen.          2 db 

 
6. „Súlykorlátozás”  7.5 t  táblát kell elhelyezni a  Bajcsy Zs. u védelmére  

1. Dózsa Gy u  Bajcsy Zs  u.    1 db 
2. Szent I.   Bajcsy Zs  u.    1 db 
Összesen.          2 db 
 

7. „Veszélyt jelzı” táblával jelölni kell a Katona J utca, a 
 Deák F. utca és Sport utca, valamint a Kinizsi utca kanyarulatát. 
1. Katona J utca       2 db 
2 Szabadság u  Kinizsi u    2 db 
Összesen.          6 db 
 

8.. „Mezıgazdasági vontatóval behajtani tilos” táblával kell védeni a Zrínyi  
utcát ,a mezıgazdasági vontatók behajtása ellen  az alábbi helyeken: 
1. Dózsa Gy u  783 hrsz-ú /Zrínyi/  1db 
2. Dózsa Gy. u  Zrínyi utca    1db 
Összesen.          2 db 
 

Közlekedési táblák összesen:               129 db 
 

 


