Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
38/2009.(XI.11.) Kgy. rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet
módosításáról
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. törvény
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), e), o), p) és s) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3. § A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Alkalmi árusítás: Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri
ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző
20 napban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott
termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal
összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak
forgalmazása.
b) Alkalmi rendezvényen árusítás: közterületre szervezett alkalmi rendezvényen történő
árusítás, melyhez a kereskedő rendelkezik a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján
szükséges hatósági engedélyekkel.
e) Alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból
szervezett rendezvény, - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat – amelyen nem a kiskereskedelmi
tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény
jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott
helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.
o) Közhasználatú zöldterület: közhasználatra szolgáló minden állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló, részben vagy egészben növényzettel – fűfélék, virág, fás szárú növények –
fedett terület, zöldterület funkciójú közterület (pld. közpark, erdő, játszó-, pihenőkert,
útburkolat melletti zöldsáv stb.).
p) Közterületi árusítás: idényjellegű, az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben
vagy a működési engedélyben meghatározott termékeknek a kereskedő üzlete homlokzatával
érintkező közterületen történő árusítása (üzlet előtti árusítás, vendéglátóipari előkert),
árubemutatása, valamint a kereskedelmi hatóság részére tett bejelentésben meghatározott
termékek mozgóbolti, illetve a Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
termékeknek a külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában történő
árusítása.
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s) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre
szerelt vagy általa vontatott eszköz.”
2.§
A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (4) Közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009.(IX.29.) Kormányrendeletben meghatározott közterületen értékesíthető termékek
árusíthatók.”
3.§
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.§ (1) Közterület-használatra vonatkozó engedélyt – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon, vagy
elektronikus űrlapon annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.”
4.§
(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A kérelemhez csatolni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl.
társasági szerződés, alapító okirat), amennyiben azt valamely hatóság, bíróság vagy a
Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása nem
tartalmazza,
(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (2) Az engedélyező hatóság szerzi be:
b) műemléki környezetben folytatni kívánt közterület-használat esetén a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
foglaltak szerint a műemlékvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását,”
5.§
A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell a Ket. 72. §-ában foglaltakon túl:…”
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6.§
(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha
d) a 10. § (2) bekezdés b), c), g), h) pontjaiban felsorolt szervek bármelyike a közterülethasználathoz adott hozzájárulását, engedélyét visszavonta, vagy a hozzájárulás, engedély
érvényét vesztette.
(2) A Rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (6) Az engedélyező hatóság, a kezelő, a Közterület-felügyelet a közterület-használatot
folyamatosan ellenőrzi.”
7.§
A Rendelet közterületi használati díjra vonatkozó 1. számú mellékletének 5. sora helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„5. Nem helyhez kötött árusítás
mozgóbolt

Ft/m2/nap

300.-

200.-

150,-

8.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 1. és 2. §-ának rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni
kell.
(3) A Rendelet 3. § r) pontja, 10. § (2) bekezdésének e) pontja, 19. § (1) bekezdésének a) és b)
pontja valamint (4) bekezdése hatályát veszti.
(4) E Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. november 6. napján megtartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

