RENDELETTERVEZET
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2012.(….) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) Makó ör.
módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
(1) A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.)
Makó ör.(továbbiakban: Ör.) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„a) a Makói Kommunális Nonprofit részére vásár és piacszervezés céljára átadott terület
használatára”
(2) Az Ör. a következő 1/A §-sal egészül ki:
„1/A §. E rendelet alkalmazásában
alkalmi árusítás: idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb
időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal, 1-30 napig tartó mobil nem hordozható
berendezésből történő közterületi árusítás.
alkalmi vásár: néhány napos (max. 20 nap) általában rendezvénnyel összekötött árusítás.
árubemutatás: az üzletben árusított termékek az üzlet nyitva tartás ideje alatti bemutatása,
ismertetése és értékesítése az üzlet előtt kihelyezett termékek összessége.
árusító és egyéb fülke (pavilon): bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve
könnyen eltávolítható szabadon álló, vagy telepített, környezetébe illeszkedő földszintes
építmény.
cégér: az üzlet tevékenységét, nevét, jelképező, leíró, vagy a tulajdonos vagy bérlő foglalkozására
utaló, vagy azt megjelölő, a homlokzaton elhelyezett feliratos/rajzos/figurális épülettartozék.
fiatal házas: a házastársak egyike sem töltötte be a 30. életévét.
filmfelvétel: bármely természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet által végzett kizárólag kereskedelmi célú filmkészítés
főtér: Széchenyi tér, Hagymaház előtti tér és Posta utca, Deák F. u. a Pulitzer sétányig, Csanád
Vezér tér a Hollósy K. utcáig, Szegedi utca a Kálvin utcai körforgalomig.
hirdető-berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan a KRESZ-ben, illetve ágazati
szabványban nem szereplő tábla, eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton
közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre,
létesítményre. hirdetmény: közérdekű közlés
idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről időszakonként
megismétlődő esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 3 hónap – szóló kereskedelmi
tevékenység (pl.: fagylaltárusítás).
közérdekű cél: állami vagy önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges
gazdasági, igazgatási, oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, szociális és egészségügyi
létesítmény elhelyezése, városrendezés, önkormányzati beruházásban megvalósuló lakóház

építés- és felújítás, bányászat, honvédelem, közlekedés, posta és távközlés, villamos energia
továbbítására szolgáló berendezés elhelyezése, ha a bővítés illetőleg elhelyezés másként nem
biztosítható, vízgazdálkodás, régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása, műemlékés természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható
közhasználatú zöldterület: minden közterületnek minősülő közpark, pihenésre, szórakozásra,
testedzésre is szolgáló véderdő, lakó-illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek
közkert közkert ( játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, közutak járdát szegélyező,
illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított
közterület
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 22. § b.) pontja
szerint mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve
megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az
üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak.
mozgó árusítóhely: mobil jellegű talajhoz nem rögzített helyét változtatható árusítóhely
önálló hirdető-berendezés: minden olyan hirdető- berendezés, amely nem építmény falán vagy
kerítésen található.
promóciós tevékenység: szezononként 1-10 alkalommal, naponta 12 órát meg nem haladó, mobil
árusító pavilonban történő - folyamatos árubemutatóval összekötött - közterületi termékárusítás
tartozék: köztéri pad, szökőkút teljes területe (medence, kúttest és káva), közterületi szobor,
virágágyás, virágtartó edény, térhatároló tégla- és betonperem, lámpaoszlop, hulladékgyűjtő
köztéri edény.
üzemképtelen jármű:
a) hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt,
b) baleset következtében károsult és elhagyott (a helyszínről 8 napon, mellékútvonalon 15
napon belül el nem szállított) jármű,
c) a használat folytán üzemképtelenné vált jármű,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § t.) pontja szerint vendéglátás: kész vagy helyben
készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő eladása, az azzal összefüggő
szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység, továbbá a munkahelyen, valamint az oktatási és
nevelési intézményekben bármely formában üzletszerűen történő étkeztetés.
vendéglátó-ipari előkert, illetve kerthelyiség: a közterületnek vendéglátás céljából idény jelleggel
asztalokkal, székekkel elfoglalt körülhatárolt és szükség szerint lefedett része.

2. §
Az Ör. 10 § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, a vízügyi szolgálat bárminemű közterületet
igénylő tevékenysége során,
b) közműbekötések készítése esetén,
c) a közművek és a köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű
létesítményeinek elhelyezéseire,
d) valamennyi Makó Város Önkormányzata által alapított, vagy fenntartott intézménynek,
társaságnak az alapító okiratában, alapszabályában, társasági szerződésében (továbbiakban
együttesen: alapító okiratában) meghatározott feladat, hatáskör ellátása; illetve
működésének biztosítása érdekében,
e) új és meglévő lakóépület építési engedélyhez kötött építési munkáival kapcsolatos
állványzat, építőanyagok közterületen történő tárolása esetén az építkezés időtartama, de

legfeljebb 2 évig, valamint az építési engedélyhez nem kötött építési munkálatok esetén a
munkálatok tartama, de legfeljebb 1 évig.
f) közterületen hulladékgyűjtő edényzet, konténer elhelyezésére,
g) üzletenként 1 db 1m2-t meg nem haladó cégér elhelyezésekor.
(2) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és
Turisztikai Bizottsága a közvetlen életveszély elhárítását szolgáló bárminemű közterület
igénybevétele esetén a közterülethasználati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre –
részben vagy egészben felmentést adhat, valamint a közterület-használati díj részletekben történő
megfizetését engedélyezheti.

3. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az „Értelmező rendelkezések” alcím.
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