
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
 

5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete 
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Nem köthető bérleti szerződés árusítás céljára: 
 
d) mozgóboltból történő árusítás és mozgóárusítás céljára, kivéve Répáspuszta, illetve 
Fészerlakpuszta, valamint Töröcske településrészeken mozgóbolt útján folytatott 
kiskereskedelmi tevékenység, továbbá rendezvények, vásárok esetében, 
 

(2) A R. 2. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. IDÉNYJELLEGŰ ÉS ALKALMI ÁRUSÍTÁS 

a) I./A, B, C övezet: (kizárólag szilveszteri cikkek, 

legkisebb terület nagysága 4 m2) 2015 Ft/m2/nap 
Kizárólag az alábbi helyszíneken: 
- Ady Endre utca 1. 
- Fő utca 1. 
- Honvéd utca Ázsia Áruház előtt 
- Honvéd utca Szolgáltatóház előtt 
- Fő utca sétáló utcai szakaszán, Európa park előtt 

b) I./C, D övezet: 1805 Ft/m2/nap 

c) II. övezet: 850 Ft/m2/nap 

d) III. övezet A: 1700 Ft/m2/nap 

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 665 Ft/m2/nap 

f) Répáspuszta, Fészerlakpuszta és Töröcske területén mozgóbolt árusítás 665 Ft/m2/nap” 
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2. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 
 

 

Kaposvár, 2021. február 22. 
 

 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  
 polgármester jegyző   
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
 

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati 

rendeletének  
 

Indokolása 
 

Általános indokolás 
 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az 

ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcske településrészén megszűnt az állandó bolt, ezért a városrész 

kereskedelmi szolgáltatással történő ellátása érdekében lehetővé kell tenni a mozgóboltból történő 

árusítást és mozgóárusítást. 

 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

Az alaprendelet rendelkezéseinek Töröcske településrésszel történő kibővítéséről rendelkezik. 

 

2. §-hoz 
 

A rendelet hatályát állapítja meg.  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Töröcske településrészen a

„mozgó”kereskedelmi 

szolgáltatás biztosítása 

 

nem jelentős 

 

nem jelentős 

 

nem jelentős 

 

nem jelentős 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: ennek hiányában nem lenne lehetőség a „mozgó” kereskedelmi szolgáltatás nyújtására Töröcske településrészen,  

ahol az állandó jellegű bolt megszűnt. 
 
 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a töröcskei településrészen élő emberek nem férhetnének hozzá helyben a 

vásárlási lehetőséghez. 

 

 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

 

rendelkezésre áll 

 

 

 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll 

 

 


