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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelettel állapította meg az
önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatának szabályait.
A városban egyre nagyobb az igény a vállalkozások részéről - az üzlethelyiségekben
árusító üzletekhez képest jóval alacsonyabb költségek mellett üzemeltethető közterületi pavilonokban, sátrakban történő árusítás iránt.
Tekintettel arra, hogy a belváros arculatának megóvása különösen fontos, javaslom,
hogy ezen a területen korlátozzuk a közterületi árusítást (a közterületei rendezvények
kivételével). A védelemre érdemes területnek javaslom a Szabadság u.- Szepessi u.Petőfi u. - Hunyadi tér - Ady u. - Népköztársaság u. - Bezerédj u. - Jókai u. által
határolt területet kijelölni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 5. számú melléklete értelmében
közterületi értékesítés keretében az alábbi termékek forgalmazhatók:
1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezőlap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. főtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10.vattacukor, cukorka;
11.fagylalt, jégkrém;
12.ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;
13.büfétermék;
14.sütőipari termékek;
15.előrecsomagolt sütemények, édességek.
A Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében közterületi értékesítés keretében a
húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal,
kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, az adott ünneppel, illetve az
adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá
nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók
Javaslom, hogy a fenti felsorolásból a képviselő-testület a virág (3) és a zöldség,
gyümölcs (5) árusításának korlátozásáról döntsön, tekintettel arra, hogy ezen
tevékenységekre érkezik a leggyakrabban kérelem, illetve tipikusan ezek járnak együtt
a városképbe nem illő pavilonok és más, árusítás célját szolgáló sátrak stb.
kihelyezésével.

A fentiektől eltérő eset, amikor a kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező
területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint - a terület tulajdonosának
(kezelőjének) hozzájárulása birtokában - forgalmazza az üzletben jogszerűen
forgalmazott, a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott
termékeket.
Tekintettel arra, hogy a közterületi értékesítés a városképet kedvezőtlenül befolyásolja,
javaslom a rendelettervezet elfogadását! A módosítást javaslom a hatályba lépést
követően indult ügyekben alkalmazni.
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásai:
A rendelet elfogadásával közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik. Az
önkormányzati kiadásokra nincs hatással, azonban az elfogadásával az önkormányzati
bevételek kis mértékben csökkennek, hiszen a korábban kiadott közterülethasználathoz kapcsolódó díjak nem folynak be.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi
hatásai nincsenek. A módosítás a településképet kedvezően befolyásolja.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
A Hivatal számára az adminisztrációs terhek csökkennek, hiszen erre a területre
engedélyt kiadni, és annak betartását ellenőrizni nem kell.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet elfogadásának elmaradása a településképet hátrányosan befolyásolhatja.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
........ /2015. ( ....... ) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 6.§-a a következő (4) - (5) bekezdéssel egészül ki:
„ (4) A Szabadság u.- Szepessi u.- Petőfi u. - Hunyadi tér - Ady u. - Népköztársaság
u. - Bezerédj u. - Jókai u. által határolt területen virág, valamint zöldség, gyümölcs
árusítására nem adható ki engedély.
(5) A (4) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik a közterületi rendezvényekre,
valamint húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy
alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, az adott
ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő
termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak
forgalmazására. "
2.§
A Rendelet 11. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A rendelet....¡2015. (..../ ......) önkormányzati rendelettel megállapított 6. § (4)
és (5) bekezdését....¡2015. (..../ ...) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő
ügyekben kell alkalmazni."
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
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