Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
14/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 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) bekezdésének 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 (a
továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése a következı s) ponttal egészül ki:
((2)Közterület használati engedélyt kell beszerezni:)
„s) dohányzóhely kijelöléséhez.”
2. §
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
A 3. § (2) bekezdés s) pontja szerinti dohányzóhely kijelölését kérheti több, egymással
szomszédos közforgalmú intézmény, munkahely vagy szórakoztató-vendéglátó szolgáltatást
nyújtó intézmény egy kérelemben is, közös dohányzóhely céljából. Ebben az esetben a
kérelemhez mellékelni kell a felek egymás közti megállapodását a dohányzóhely
fenntartására.”
3. §
*

A rendeletet a Közgyőlés a 2012. április 5-i ülésén fogadta el.

(1) Az R. 7. § (6) – (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(6) A közterület használati engedélyben fel kell hívni az engedélyest a járda, az útburkolatok,
kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok,
továbbá az igénybevett terület és környezetének tisztántartására, valamint a keletkezett
hulladék, szemét elszállítására. Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterület
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani és a köztisztaság
feltételeit biztosítani, ahányszor az szükséges. A dohányzásra kijelölt területen kihelyezett
csikk- és hamutartót napi rendszerességgel kell üríteni és a tartó 3 méteres környezetében a
közterületet fel kell takarítani.
(7) Ha az engedélyes a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelı
módon tesz eleget, az engedélyezı hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult
elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását és a köztisztaság
biztosítását. Amennyiben a közterület-használati engedély több engedélyes számára került
kiadásra, úgy a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek az engedélyeseket egyetemlegesen
terhelik.”
(2) Az R. 7. §-a a következı (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben engedélyes a tartót rögzíteni kívánja a burkolathoz, a Garay téren, Liszt
Ferenc téren, Béla király téren, Találka téren, Szent István téren és a Széchenyi utcában
kijelölt dohányzóhelyeken csak az engedélyezı hatóság által meghatározott fajtájú csikk- és
hamutartók helyezhetık el.”

4. §
Az R. 13. § (1) bekezdése a következı n) ponttal egészül ki:
((1) Nem kell közterület használati díjat fizetni:)
„n) kijelölt dohányzóhely területéért.”
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a (2) bekezdés kivételével a
hatályba lépését követı 5. napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépése elıtt már kijelölt dohányzóhelyek esetében a kijelölést végzı
közforgalmú intézmény, munkahely vagy szórakoztató-vendéglátó szolgáltatást nyújtó
intézmény 2012. május 31-ig köteles a közterület használatára vonatkozó engedélyt megkérni.

Horváth István
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Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2012. április 12.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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