Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
25/2008.(VI.30.) Kgy. rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet
módosít ásáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat rendjéről szóló,
többszörösen módosított 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 3. § a), b), d), f), i) és p) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek,
valamint a 3. § az alábbi r) és s) pontokkal egészül ki:
/A rendelet alkalmazása szempontjából:/
„3. § a) Alkalmi árusítás: a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy
alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az
adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a közterületen történő árusítása
(üzlet nélküli kereskedő is).”
„3. § b) Alkalmi rendezvényen árusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő által - a
közterületre szervezett alkalmi rendezvényen - a rendezvény szervezőjével kötött
megállapodás alapján, a működési engedélyében megjelölt kereskedelmi
tevékenység folytatása, a működési engedélyben meghatározott termékkör
(amennyiben jogszabály közterületen történő árusítását nem tiltja) árusítása.”
„3. § d) Építmény (az építmény, az épület és műtárgy gyűjtőfogalma): építési
tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültéségi fokára és
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás,
amely a terepszínt, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak
rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez
szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is.”
„3. § f) Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusító
helyen végzett, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra,
eseményre szóló árusító, javító, szolgáltató tevékenység.”
„3. § i) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének
megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről
szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés
biztosítása (utak, terek) a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri
szobrok stb.), a közművek elhelyezése.”
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„3. § p) Üzlethelyiségen kívüli árusítás: idényjellegű, a működési engedélyben
meghatározott termékkörnek a kereskedő üzlete homlokzatával érintkező
közterületen történő árusítás (üzlet előtti árusítás, vendéglátó-ipari előkert) és
árubemutató tevékenység, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott mozgóárusítás, mozgóbolt,
valamint a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott termékkör
árusítása.”
„3. § r) mozgóárusítás: Szeged közigazgatási területén az üzlettel rendelkező
kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja által az üzletében forgalmazott
terméknek olyan eszköz (pl. tricikli, kosár, fagylaltos kocsi) segítségével történő
magával vitele, amely nem minősül mozgóboltnak.”
„3. § s) mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott, működési
engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi árusító hely.”
2. §
A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (4) Közterületen csak az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes
üzlet nélkül folyatható kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott közterületen értékesíthető
termékek árusíthatók.”
3. §
A Rendelet 6. § (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (6) A díjszámítás szempontjából minden megkezdett hónap – nap, m2, fm –
egésznek számít. A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál
a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét, valamint cég- és címtábla,
kirakatszekrény, árubemutató állvány, vitrin stb. közterületre eső vízszintes vetületét
és a homlokzat síkjával párhuzamos bemutató felületét is számításba kell venni.”
4. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (2) Éves használat esetén kérelemre és indokolt esetben az engedélyező hatóság
engedélyezheti a negyedévenkénti díjfizetést, melynek megfizetési időpontja az
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő minden tárgyi negyedév első
hónapjának 10. napja. Fennálló tartozás esetén kérelemre, külön méltánylást
érdemlő esetben az engedélyező hatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést
engedélyezhet. Külön méltánylást érdemlő eset a kérelmező betegsége vagy az
engedély kiadását követően anyagi helyzetében bekövetkezett jelentős változás
lehet.”
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5. §
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § (2) Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre az engedélyező hatóság – a
Közgyűlés Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottságának
javaslata alapján – részleges vagy teljes díjmentességet állapíthat meg. Külön
méltánylást érdemlő eset a kérelmező betegsége vagy az engedély kiadását
követően anyagi helyzetében bekövetkezett jelentős változás lehet. Nem kell a
bizottság elé terjeszteni azt a kérelmet, amely esetében a (3) bekezdésben foglaltak a
méltányosság gyakorlását kizárják.”
6. §
A Rendelet 10. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az engedélyező hatóság szerzi be:)
„10. § (2) e) amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, az ÁNTSZ és a MgSzH
szakhatósági állásfoglalását,”
7. §
A Rendelet 12. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (2) Az engedély maximum 2 m2 területre saját termelésű, a kistermelői
élelmiszer-termelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 14/2006. (II. 16.)
FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet szerinti feldolgozatlan zöldség-gyümölcs,
valamint vágott virág árusítására annak a természetes személynek adható, aki:
- szegedi lakóhellyel rendelkezik,
- nem folytat kereskedelmi- vállalkozói tevékenységet,
- használatában 1500 m2-t meg nem haladó, mezőgazdasági termény előállítására
alkalmas földterület van.
Az engedélyes személyén kívül a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa,
szülője, nagykorú gyermeke is árusíthat.”
8. §
A Rendelet 18. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(El kell utasítani a kérelmet:)
„18. § (4) a) ha a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása áll fenn, vagy az
engedélyezett részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,”
9. §
(1)A Rendelet 20. § (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti és c) pontja helyébe az
alábbi rendelkezések lép:
/Meg kell vonni az engedélyt, ha:/
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„20. § (1) c) az engedélyes a díjfizetési, illetőleg részletfizetési kötelezettségét nem
vagy nem megfelelő módon teljesíti és annak az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napon belül sem tesz eleget,”
(2)A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (2) Amennyiben az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és
módon használja, szabálysértési tényállást valósít meg, vagy tevékenysége más
jogszabályba ütközik, az engedélye megvonható.”
10. §
A Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:)
„21. § (3) a) az ideiglenes értékesítő hely forgalmából kizárt árut értékesít, vagy ilyen árut
az ideiglenes árusítóhely területére bevisz, vagy az árusító helyen engedély nélkül,
vagy 2 m2-t meghaladó területen árusít,”
11. §
E rendelet 2008. július 15. napján lép hatályba.
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Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. június 27. napján tartott ülésén.
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