
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
12/1998. (IV. 30.) sz. 
R E N D E L E T E 

 
a vendéglátó-ipari üzletek és kereskedelmi egységek létesítésének  

szabályozásáról 
 
 

egységes szerkezetben 
a 22/1998. (XII. 02.) és a 13/2004. (III. 30.)  sz. rendelettel 

 
 

Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 4/1997. (I. 22.) 
sz. kormányrendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:1 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Szerencs város közigazgatási határain belül kiterjed 
valamennyi vendéglátó-ipari és kereskedelmi üzletre, egységre. 
 

2. §2 
 
 

3. § 
 

A Rákóczi úton, Posta úton, Huszárvár úton, Kossuth téren, Felszabadulás téren, 
Kossuth úton, Ondi út 1-11. házszámok közötti szakaszán, a Gyár úton, a Nyár 
úton, valamint egyházi létesítmények, műemléki védettség alatt álló épületek, 
műemlék jellegű épületek, műemléki környezet és helyi védettség alatt álló 
épületek 100 méteres körzetében vendéglátó-ipari, illetve kereskedelmi egység 
csak a városi főépítész által jóváhagyott tervek alapján, építési engedély 
birtokában építhető, létesíthető. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Kiegészítette: 13/2004. (III. 30.)  sz. rendelet, hatályos: 2004. III. 30-tól. 
2 Hatályon kívül helyezte: 13/2004. (III. 30.)  sz. rendelet, hatályos: 2004. III. 30-tól. 
 



4. § 
 

A 3. §-ban megjelölt területen vendéglátó-ipari üzletek és kereskedelmi 
egységek üzemeltetése során a kulturált vendéglátást és áruforgalmazást 
biztosítani kell. Az egységek előtti közterületet rendben és folyamatosan tisztán 
kell tartani. 
A kirakatokat, portálokat színvonalasan – lehetőleg kirakatrendező bevonásával 
– kell berendezni. 
A cég és reklámfelirat homlokzaton történő elhelyezését, illetve a 
reklámhordozó kialakítását – méretétől függetlenül – a főépítésszel egyeztetni 
kell. 
 

5. §  
 

Ezen rendelet 1998. április 30. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Szerencs 
Város Önkormányzata 5/1992. (IV. 29.) számú rendelete, valamint az ezt 
módosító 10/1992. (X. 28.) számú rendelete hatályát veszti. 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 4/1997. (I. 22.) sz. 
kormányrendeletben foglaltak irányadók.1 
 
Szerencs, 1998. április 30. 
 
 
 
 

 
 

Dr. Bíró László sk.                                    Magda Gábor sk. 
       jegyző           polgármester 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Beiktatta: 13/2004. (III. 30.)  sz. rendelet, hatályos: 2004. III. 30-tól. 
 


