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Szentes 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megkeresése alapján a Dél-alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatal a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
önkormányzati rendeletek átfogó felülvizsgálatát végezte el a régióban. Szentes város 
rendeletével kapcsolatban az alábbi észrevételeket tették. 
A Közigazgatási Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 99. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Szentes Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, 
köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló módosított 27/1993. (XII. 17.) KT. rendeletével 
kapcsolatban törvényességi észrevétellel élt. Az intézkedési és érdemi válaszadási határidőt 
– a képviselő-testület soros ülésének időpontja miatt - 2008. június 30. napjáig 
meghosszabbította. 
 
A helyi rendelet preambuluma több jogszabályra hivatkozik, melyek közül van olyan, amely 
időközben hatályát vesztette. A jelenlegi módosítás következtében csak az önkormányzati 
törvény felhatalmazó rendelkezését fogja tartalmazni a rendelet bevezető része, az alábbiak 
szerint:  
„ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásra tekintettel a közterületek 
használatának városképi, köztisztasági és egyéb építésügyi előírásai meghatározása 
érdekében a következő rendeletet alkotja:” (módosító rendelet 2. §) 
 
A rendelet 3. §-a tartalmazza a „közterület” fogalmát. A törvényességi észrevétel 
megállapította, hogy annak definiálását egyrészt tartalmazza az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja – melyet szó 
szerint a helyi rendeletünk is tartalmaz -, másrészt, mint jelenleg hatályban lévő szintén 
magasabb szintű jogszabály, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény is, de 
eltérő megfogalmazásban. Javasolták az érintett rendelkezés /3. § (1) bekezdés/ hatályon 
kívül helyezését. (módosító rendelet 2. §) 
 
A rendelet 10. § (1) bekezdése tartalmazza a szakhatósági állásfoglalások ügyfél általi 
beszerzését. A Ket. 36. § (1) bekezdése értelmében a határozat meghozatalára jogosult 
szerv köteles beszerezni a szakhatóságok állásfoglalását, ezért az érintett rendelkezést 
hatályon kívül kell helyezni, azaz a következő mondatot: „ Utóbbi engedély iránti kérelemhez 
a tevékenységet folytatónak be kell szereznie az ÁNTSZ Szentesi Intézete és a Szentesi 



Rendőrkapitányság szakvéleményét is.”, a bekezdés egyéb rendelkezései hatályban 
maradása mellett. (módosító rendelet 2. §) 
 
A rendelet 22. § (3) bekezdés rendelkezik arról, hogy a ki nem egyenlített közterület 
használati díjak és járulékainak behajtása az adózás rendjéről szóló jogszabály 
rendelkezései szerint történik. E bekezdést hatályon kívül kell helyezni tekintettel arra, hogy 
közadók módjára csak azokat a tartozásokat lehet végrehajtani, amelyekre törvény az adók 
módjára való behajtást rendeli el. (módosító rendelet 2. §) 
 
A rendelet 24. §-a a pavilon létesítésével pályázható közterületekkel kapcsolatban tartalmaz 
rendelkezést. E szabályozás azonban nem tartalmazza azt, hogy a pályázaton nyertes 
pályázóval polgári jogi szerződés megkötésére kerül-e sor vagy sem.  
A Képviselő-testület a közterület használatot rendeletében hatósági ügyként szabályozza. A 
pavilonok pályáztatásával kapcsolatos szabályozással polgári jogi elemet tartalmazhat a 
rendelet, azonban a szabályozásnak valamennyi közterület-használatra azonos módon kell 
vonatkoznia (tehát vagy hatósági ügy, vagy szerződéskötés). A szabályozás vegyes jellegű 
nem lehet. A Közigazgatási Hivatal megállapította, hogy a Képviselő-testület a közterület 
használatot rendeletében hatósági ügyként szabályozza, ugyanakkor a pavilonok 
pályáztatásával kapcsolatban mégis törvényességi észrevétellel élt. Ezért javaslom, hogy a 
rendeletben a közterület-használat a pavilonokra vonatkozóan külön is rögzítve legyen 
hatósági ügyként.  
A fentiek miatt a rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„24. § (3) A közterület-használat a pavilonok pályáztatása esetén hatósági ügyként 
kezelendő.” (módosító rendelet 3. §) 
 
A rendelet 27. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a közterület-használat engedély iránti 
kérelem illetékmentes. Abban az esetben, ha a képviselő-testület a közterület-használatot 
hatósági ügyként szabályozza, az engedélyezési eljárásra a Ket., valamint az eljárási illeték 
tekintetében az Itv. Szabályait kell alkalmazni. 
A rendelet 27. § (2) bekezdés utolsó mondata helyébe ezért a következő rendelkezés lép: „A 
közterület-használat engedélyezési eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény, valamint az eljárási illeték tekintetében az illetékekről 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” (módosító rendelet 4. § /1/ bekezdés) 
 
E szabályozás következménye, hogy egy-egy közterület használatért fizetendő díj adott 
esetben lényegesen kisebb összegű lehet, mint a fizetendő általános tételű (2.200,-Ft) 
eljárási illeték. 
A Képviselő-testület dönthet azonban úgy, hogy az egész helyi rendeletünk polgári jogi 
keretében szabályoz.  
Amennyiben a Képviselő-testület így dönt, javaslom az előterjesztés végén lévő határozati 
javaslat elfogadását. 

A rendelet 27. § (6) bekezdése szerint a közterület-használat közérdekből bármikor 
megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére – máshol biztosítható a 
közterület-használat lehetősége. Tekintettel arra, hogy e szabályozásból nem állapítható 
meg egyértelműen, hogy mi tekinthető közérdeknek, szükséges a közérdekre hivatkozással 
történő korlátozás feltételeit a rendeletben szabályozni. Javaslom, hogy a 27. § (6) 
bekezdése a következő mondattal egészüljön ki: „..Közérdeknek minősül a cél, ha a 
társadalom, illetve az egyének szélesebb körének érdekeit szolgálja.” (módosító rendelet 4. 
§ /2/ bekezdés) 

A rendelet 27. § (10) bekezdése a pályáztatással kapcsolatosan hatáskört határoz meg a 
Közgazdasági Osztály részére, mely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 



7. § (1) bekezdésével ellentétes. Javaslom a kifogásolt rendelkezés (27. §. (10) bekezdés) 
hatályon kívül helyezését. (módosító rendelet 2. §) 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a 
törvényességi észrevétellel egyetértve a mellékelt rendelet-módosítás, illetve a Képviselő-
testület döntésének függvényében az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
  
 
…./2008. (VI. 27.) Kt. 
 
Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek használatának  

 egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló  
 27/1993. (XII. 17.) KT.  rendelet módosítás előkészítése 
 

Határozati javaslat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek és közterület jellegű 
területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló 
27/1993. (XII. 17.) KT.  rendelet előírásait a polgári jog keretében szabályozza. 
Felkéri a Jegyzőt a rendelet-tervezetet készítse el a 2008. szeptember 26-i soros képviselő 
testületi ülésre. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2008. szeptember 26. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Jegyzője 
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
 
 
 

Szentes, 2008. június 11. 

         Szirbik Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
……/2008. (…..)  

rendelet-tervezete  
közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, 

köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló  
27/1993. (XII. 17.) KT.  rendelet módosításáról 

 
1. § 
 

A Rendelet preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásra tekintettel a közterületek 
használatának városképi, köztisztasági és egyéb építésügyi előírásai meghatározása 
érdekében a következő rendeletet alkotja:” 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. §. (1) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés második mondata, 22. § (3) 
bekezdése, 27. §  (10) bekezdése hatályát veszíti. 
 

3. § 
 

A Rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„A közterület-használat a pavilonok pályáztatása esetén hatósági ügyként kezelendő.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 27. § (2) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közterület-használat engedélyezési eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, valamint az eljárási illeték tekintetében az 
illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

(2) A Rendelet 27. § (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„Közérdeknek minősül a cél, ha a társadalom, illetve az egyének szélesebb körének érdekeit 
szolgálja.” 

5. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 Dr. Sztantics Csaba      Szirbik Imre 
  jegyző       polgármester 
 
  










