Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
63/2007. (XII. 20.) Kgy. rendelete
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól,
valamint az egyes köztisztasági tevékenységek ellátásáról szóló
1/2005.(II.2.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
tv. 44/A § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.)
GKM rendelet alapján, figyelemmel a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet előírásaira, a Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő helyi közutak kezelésének szabályairól, valamint az
egyes köztisztasági tevékenységek ellátásáról szóló
1/2005.(II.2.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A tömegközlekedési járművek üzembentartói kötelesek gondoskodni a közterületen lévő
üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá a villamosközlekedéssel
összefüggésben létesített megállóhelyek és járdaszigetek tisztántartásáról.
(2) A tömegközlekedéshez tartozó és utasforgalommal érintett üzemi területek (végállomás,
pályaudvar, villamos megállóhely) szükséges számú hulladékgyűjtő edényzettel történő
ellátása, valamint ezek kezelése, üzemeltetése, szükség szerinti, de legalább heti
rendszerességgel történő ürítése és a hulladék elszállítása a tömegközlekedési járművek
üzembentartójának a feladata.
(3) A tömegközlekedési területek tisztántartását a kapcsolódó közút szolgáltatási
osztályának megfelelően kell biztosítani.
(4) A fizető várakozási övezetbe tartozó közúti várakozóhelyek tisztántartása a fizető
parkolási rendszer üzemeltetőjének a feladata.”
2 §.
A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„5. § (4) A tömegközlekedési járművek üzembentartói kötelesek gondoskodni a kezelésükbe
tartozó
és
utas
forgalommal
érintett
tömegközlekedési
területek
síkosságmentesítéséről.”

3.§
A rendelet 13. § (3) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki.
„13. § (3) (Teljes szélességű helyreállítás indokolt:)
-azon útburkolatok esetében amelynek szélessége nem éri el az 5,0 métert.”
4. §.
A rendelet 13. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki.
„13. § (7) Az árvízvédelmi töltések vízoldali töltés lábától mért 60 méter, mentett oldali töltés
lábától mért 110 méter szélességű sávban az út állagát érintő igénybevétel csak a területileg
illetékes vízügyi igazgatóság (Alsó- Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság)
előírásainak figyelembe vételével engedélyezhető.”
5.§
A rendelet 15. § (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (2) Az épületek közterülettel érintkező homlokzatát, kerítését a tulajdonos köteles tisztán
tartani. A közterületen hirdetményt, plakátot – a választási eljárásról szóló törvény alapján
kihelyezett hirdetmények kivételével – elhelyezni csak a 2. sz. mellékletben meghatározott helyen
szabad. Nem kijelölt helyen elhelyezett, továbbá idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetményt
elhelyezője, ismeretlen elhelyező esetében pedig az köteles eltávolítani, akinek érdekében a
kihelyezés történt.”
6. §
A rendelet út kategóriákat tartalmazó mellékletének megnevezése „1. számú melléklet”-re módosul,
továbbá kiegészül a közterületi hirdetmények, plakátok elhelyezésére kijelölt plakáthengerek helyét
megállapító „2. számú melléklet”-el, mely ezen rendelet mellékletét képezi.
7. §
E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, és azzal egyidejűleg a rendelet 5. § (5) bekezdése és
a 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.
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63/2007.(XII. 20.) Kgy. rendelet melléklete
„1/2005. (II. 2.) KGY. rendelet 2. sz. melléklete”
Közterületi hirdetmények, plakátok elhelyezésére kijelölt plakáthengerek helye.
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