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M i n ı s í t e t t s z ó t ö b b s é g!
Tisztelt Közgyőlés!
1. A módosító rendelet-tervezet általános indoklása
Az elıterjesztés általános indoklása, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a
225/2011. (VI. 29.) GPB határozatával, valamint a Közgyőlés 116/2011. (VI. 30.)
önkormányzati határozatával felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg,
miként lehet szabályozni a mozgóárusok tevékenységét annak érdekében, hogy ne
zavarják a lakók nyugalmát.

A Polgármesteri Hivatal elkészítette a témában a tájékoztatást (az elıterjesztés
mellékletét képezi), amelyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság meg is tárgyalt, és
304/2011. (IX. 20.) GPB határozatával el is fogadott.

2. A módosító rendelet-tervezet részletes indoklása
A módosító rendelet-tervezetben javasoltak szerint a lakók nyugalma érdekében
munkaszüneti és ünnepnapokon hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusításra
vonatkozó tevékenységet nem lehetne végezni.

3. A módosító rendelet-tervezet elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) – (2) bekezdése alapján
a) Társadalmi-gazdasági hatás: Munkanapokon a korábbi szabályozáshoz képest
korábbi idıponttól – reggel 8 órától a korábbi 16 órával szemben – lehet hangjelzéssel
járó mozgóbolti, mozgó árusítás a módosító rendelet hatálybalépését követıen, így a
korábbihoz képest az ilyen tevékenységet végzık körében kimutatható, hogy
valószínőleg növekedni fog a társadalmi-gazdasági hatásfok.
b) Költségvetési hatása: Nincs kimutatható költségvetési hatása
c) Környezeti és egészségi következményei: A munkaszüneti és az ünnepnapokon
hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusítás a módosító rendelet hatálybalépését
követıen tilos, így javulás várható a környezeti és egészségi szempontból a korábbi
szabályozáshoz képest.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem mutatható ki.
e) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntése értelmében helyi
rendelet módosítását javasolta.
h)A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: - szervezeti: - tárgyi: - pénzügyi: -

Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlés hetében tárgyalja, a
Jogi és Közbiztonsági Tanácsnoknak véleményezésre megküldésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést, az elıterjesztést tárgyalja meg és a rendelet
módosításáról szóló tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2011. június 8.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A.
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági
Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a
következıket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. §ának (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(7) Közterület használati engedély elektromos mőködtetéső hangjelzés és hangosító
berendezés alkalmazásával történı reklámtevékenység folytatására, valamint
hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység folytatására
munkanapokon 8 órától 18 óráig, szabadnapokon 10 órától 18 óráig adható.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba, és hatálybalépését követı 10.
napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak
Készítette: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Bizottság!

Hivatkozva a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság mozgóárusok tevékenységének
vizsgálatáról szóló 225/2011. (VI. 29.) határozatára, melyben felkérte a Hivatalt,
hogy vizsgálja meg, miként lehet szabályozni a mozgóárusok tevékenységét annak
érdekében, hogy ne zavarják a lakók nyugalmát, az alábbi tájékoztatást nyújtom:
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R) 3. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a mozgóbolti, mozgó
árusításra vonatkozó tevékenységre közterületet használati engedélyt kell
kérelmezni.
Az R. 3. § (7) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„Közterület használati engedély elektromos mőködtetéső hangjelzés és hangosító
berendezés alkalmazásával történı reklámtevékenység folytatására munkanapokon 16
órától 20 óráig, valamint szabadnapokon, munkaszüneti- és ünnepnapokon 10 órától
20 óráig adható.”
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az R. fenti idézett szakaszának pontosítására
tegyen javaslatot a Közgyőlésnek például az alábbiak szerint:
„Közterület használati engedély elektromos mőködtetéső hangjelzés és hangosító
berendezés alkalmazásával történı reklámtevékenység folytatására, valamint
hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység folytatására
munkanapokon 8 órától 18 óráig, szabadnapokon 10 órától 18 óráig adható.”
Így a továbbiakban munkaszüneti és ünnepnapokon hangjelzéssel járó mozgóbolti,
mozgó árusításra vonatkozó tevékenységet nem lehetne végezni, munkanapokon és
szombati napokon is kizárólag a rendeletben meghatározott idıkorlátok között, így a
lakók nyugalmát biztosítani lehetne.
Az R. közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményeirıl rendelkezı 15.
§ (2) bekezdése szankcióként az alábbiakat határozza meg:
„(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az
engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használ, a szabálysértés
jogkövetkezményein túlmenıen az engedély nélküli, vagy az eltérı használat
tartamára az egyébként fizetendı közterület használati díj háromszorosának
megfizetésére kell kötelezni.”

Az Alkotmánybíróság 103/2008. (VII. 11.) AB határozatában nem minısítette
alkotmányellenesnek az olyan tartalmú önkormányzati rendeleti szabályozást, amely
közterületen történı értékesítés esetén hirdetés, vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló
hangosító eszköz használatát korlátok közé szorította, azok használatát bizonyos
napokon megtiltotta, vagy pedig csak idıszakosan engedte meg.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot arról is, hogy a mozgóbolti tevékenység
korlátozása tárgyában alkotott rendeletek (amelyek címüket tekintve jellemzıen
közterület használatról, illetve zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló
rendeletek) a 2006. december 28. napján hatályba lépett, a belsı piaci szolgáltatásokról
szóló 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartoznak. Ezért az önkormányzatnak a
rendeletalkotás során az elızıekben leírt hazai követelményeken kívül a fenti
irányelvben foglalt elvárásoknak is meg kell felelnie. Így a 2006/123/EK irányelv III.
fejezet 15. cikk (6) bekezdése alapján a mozgóbolti tevékenységet érintı tilalmak,
korlátozások csak az esetben vezethetık be, amennyiben megfelelnek a
megkülönböztetésmentesség,
a
szükségesség,
valamint
az
arányosság
követelményének (15. cikk (3) bekezdés).
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el.
Szekszárd, 2011. július 20.
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

