Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
48/2009.(XII.15.) 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. törvény 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. § r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § A rendelet alkalmazása szempontjából:
r) utcai zenész, énekes: utcákon, tereken zenélő, énekelő személy.”
2. §
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi u) ponttal egészül ki:
„4. § (1) Engedélyköteles a közterület-használat:
u) a 4. § (2) bekezdés h) pontjában felsorolt helyeken a 3 m2-nél nagyobb közterületet
elfoglaló utcai zenészi, énekesi tevékenység.”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
„4. § (2) Nem engedélyköteles a közterület-használat:
h) a 3 m2-nél nem nagyobb területet elfoglaló utcai zenészi, énekesi tevékenység a Tisza
Lajos körút páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen (továbbiakban: belváros)
belül az Aradi vértanuk terén, a Dugonics téren, a Széchenyi téren, a Móra Ferenc Múzeum
előtti parkban, a Stefánia parkban valamint a belvároson kívül a város többi területén.”
3. §
A Rendelet 5. §-a az alábbi (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:
„5. § (7) A nem engedélyköteles és az engedélyköteles utcai zenélés, énekelés naponta 10 és
21 óra közötti időben végezhető, mely során bármilyen hangosító berendezés, eszköz
használata tilos.”
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„5. § (8) Este 21 óra és másnap 10 óra közötti időszakban az utcai zenélés és énekelés tilos.”
„5. § (9) A 4. § (2) bekezdés h) pontjában felsorolt területeken kívül az utcai zenélés, énekelés
tilos.”
4. §
A Rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (4) Szabálysértést követ el és 25.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a Tisza
Lajos körút páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen, valamint a Mars tér teljes
területén koldul, továbbá aki a 4. § (1) bekezdés u) pontjában, (2) bekezdés h) pontjában és az
5. § (7)-(9) bekezdéseiben foglalt, az utcai zenészi, énekesi tevékenység végzésére vonatkozó
szabályokat megszegi.”
5. §
A Rendelet közterület-használati díjra vonatkozó 1. számú melléklete az alábbi 21-es sorral
egészül ki:
„21. 3 m2-nél nagyobb területen
utcai zenélés, énekelés”

Ft/m2/nap

300.-

200.-

150.-

6. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Dr. Botka László sk.
Polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
Címzetes Főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. december 11. napján megtartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

