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Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés 

f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének

 jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a

 továbbiakban: Rendelet) 1. § a következő rendelkezéssel egészül ki: 

 

 „(4) E rendelet alkalmazásánál közterületnek minősül minden – Felsőzsolca város

 közigazgatási területéhez tartozó – közhasználatot szolgáló olyan állami,

 önkormányzati, illetve személyi tulajdonban lévő terület, amelyet rendeltetésének

 megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a

 magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is.” 

 

 

2. §  A Rendelet 2. § fb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „fb) önálló hirdető-berendezést, alapzatos zászlórudat, köztárgyakat, tereptárgyakat

 (utcabútor, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, kövek, betondarabok,

 szikladarabok) elhelyez,” 

 

 

3. §  A Rendelet 2. § fi) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „fi) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget

 meghaladó járművét közúton vagy más közterületen közterület-használati engedély

 nélkül tárol,” 

 

 

4. §  A Rendelet 2. §-át követően a következő 2/A. §-sal egészül ki: 

 

 „2/A. § A 2. § fi) pontjának vonatkozásában jármű tárolásának minősül a célirányos

 munkavégzésen, valamint a le- és felrakodáson túli várakozás, parkolás.” 
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5. §  A Rendelet 8. §-át követően a következő 8/A. §-sal egészül ki: 

 

 „8/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az a

 láthatóan szeszes italtól befolyásolt állapotban lévő, vagy kábító-, vagy pszichotrop

 anyag hatása alatt álló személy, aki közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú

 közlekedési eszköz megállóhelyén tartózkodása során olyan magatartást tanúsít, amely

 mások negatív értékítéletét válthatja ki.” 

 

 

6. §  A Rendelet 13. §-a az (1) bekezdést követően a következő (1a) bekezdéssel egészül

 ki: 

 

 „(1a) Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő

 helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 

 

7. §  A Rendelet 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(2) A Rendeletben foglaltak betartását a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal erre

 feljogosított ügyintézője, valamint a közterület-felügyelő ellenőrzi.” 

 

 

8. §  A Rendelet 14. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(6) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi

 CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.” 

 

 

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal      

 SzMSz-ének VII/1. pontja alapján 

 a jegyzőt helyettesítő: 

                            

 

 

 

 DR. KAKAS ZOLTÁN S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 
 hatósági osztályvezető polgármester 

 


