DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (… …) önkormányzati rendelete
a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága,
továbbá a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. §
A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §
(4) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
[(4) Tilos a közterületet használni]
„p) készpénz fizetésére irányuló adománygyűjtő tevékenység végzésére.”
2. §
A R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jogellenes használó a közterület jogellenes használatának időszakára (különösen a
tényleges használat, az eredeti állapot utólagos helyreállítása, az utólagos tisztítás) használati
díjat köteles fizetni, melynek mértéke az igénybevételi díj ötszöröse. Azokban a díjfizetési
övezetekben, ahol az adott tevékenységre nem köthető szerződés, a jogellenes használó az
azonos tevékenységre vonatkozó többi igénybevételi díj számtani átlagának ötszörös mértékét
köteles megfizetni. A 13. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményes díj jogosulatlan
közterület használat esetén nem érvényesíthető.”

3. §
A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,7. §
A közterületet a 8., 9. és a 16/B. §-okban meghatározott esetekben csak az 1. melléklet szerinti
igénybevételi díj megfizetése ellenében, a hasznosító szervvel megkötött szerződés és a jelen
rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.”
4. §
(1) A R. 8. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[8. § (1) A közterület igénybe vehető kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási
tevékenységek gyakorlásához, különösen]
„j) reklámozási célú árubemutatáshoz, termékminta osztásához, kereskedelmi kiállításhoz,
a zöldséget és gyümölcsöt is árusító üzlet homlokzatával érintkező területen az üzlet
kereskedője által végzett zöldség-gyümölcs árusításhoz,”
(2) A R. 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A közterület igénybe vehető építési-, szerelési tevékenységekhez, továbbá építmények,
berendezések elhelyezéséhez, különösen]
„c) épület közterületbe nyúló előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének,
továbbá dobogójának, legalább 0,5 m-re benyúló lépcsőjének előírások szerinti
elhelyezéséhez,”
(3) A R. 8. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3) A közterület igénybe vehető szórakoztató tevékenységhez, különösen:]
„e) gépi meghajtású, továbbá emberi erővel meghajtott városnéző jármű, valamint lovas
fogat útvonalhoz kötött üzletszerű üzemeltetéséhez,”
(4) A R. 8. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[(3) A közterület igénybe vehető szórakoztató tevékenységhez, különösen:]
„h) alkotó tevékenység végzéséhez.”
(5) A R. 8. § (4) bekezdése a következő d)-f) pontokkal egészül ki:
[(4) A közterület igénybe vehető egyházi-és karitatív tevékenységek gyakorlásához, továbbá
kulturális és sport rendezvények tartásához, különösen]
„d) ételosztáshoz,
e) kondipark kialakításához,
f) irodalmi állvány elhelyezéséhez.”

5. §
A R. 9. § (1) bekezdés a) pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[9. § (1) Közterületen legfeljebb az alábbi hirdető-berendezések helyezhetők el:
a) az I. díjövezet közterületein:]
„7. molinók, reklámzászlók;”
6. §
A R. a következő alcímmel és 16/B. §-al egészül ki:
,,A vendéglátó üzlet teraszára vonatkozó különös szabályok
16/B. §
(1) A 8. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott vendéglátó üzletek teraszai esetében
közterületet a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel lehet igénybe venni.
(2) A közterület (1) bekezdésben meghatározott igénybevétele esetén a 11. §
(1) bekezdésében meghatározott szerződési ajánlat kötelező melléklete a helyszínrajz, a
dokumentáció részét képező alaprajz, műszaki leírás, valamint a környezetbe illesztett
színes látványterv és az önkormányzati Főépítész ezen dokumentumokról kiadott írásos
véleménye 1 eredeti példányban.
(3) Amennyiben a közterület igénybevétel iránti szerződés megkötésére vonatkozó értesítés
igénybe vevő részére történő megküldéséről a közterület hasznosító szerv a hiánytalan
szerződési ajánlat benyújtásától számított 30 munkanapon belül nem gondoskodik, úgy az
igénybevételre vonatkozó, a 12. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
hozzájárulásokat - a közútkezelői hozzájárulás kivételével - megadottnak kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben közterület hasznosítási szerződés legfeljebb
3 évre köthető. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az igénybe vevő a vendéglátó
üzlet teraszának külső megjelenésén szerződésmódosítás nélkül bármilyen módon változtat,
úgy a közterület hasznosítási szerződést a közterület hasznosító szerv felmondhatja.
(5) Vendéglátó üzlet teraszának üzemeltetésére közterületet nyári időszakban március 15-től
november 14-ig, téli időszakban november 15-től március 14-ig lehet igénybe venni.
Mindkét üzemeltetési időszakra önálló közterület hasznosítási eljárást kell lefolytatni és
külön közterület hasznosítási szerződést kell kötni.
7. §
A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §
A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1. §, 2. §, 4. §, 5. § és 7. § 2017. május 1. napján lép hatályba.
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