Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete
közterület-használat rendjéről szóló
57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 7. § (3) bekezdésében a „Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna
Bizottság” szövegrész helyébe a „Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság javaslata és a
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság” szöveg lép.
(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdés f) pontjában a „Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz
és Csatorna Bizottság” szövegrész helyébe a „Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság és a
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság” szöveg lép.
2.§
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre az engedélyező hatóság - a Közgyűlés
Városkép- és Környezetvédelmi Bizottságának véleménye és a Városüzemeltetési és
Fejlesztési 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, továbbá ha a közterület
használat az önkormányzat közfeladat ellátásához kapcsolódik. Nem kell a bizottság elé
terjeszteni azt a kérelmet, amely esetében a (3) bekezdésben foglaltak a méltányosság
gyakorlását kizárják.”
3.§
A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (2) Az engedély maximum 2 m2 területre saját termelésű a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM 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.
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Az engedélyes személyén kívül a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, szülője,
nagykorú gyermeke is árusíthat.”
4.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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polgármester
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Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10-én tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

