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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2020. (II.25.) önkormányzati 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 Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági
tevékenységek ellátásáról szóló 1/2005.(II.2.) Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a közút forgalmi rendjével kapcsolatban egyidejűleg legfeljebb kettő
útkereszteződést közvetlenül érintő ügyekben, valamint az (1c) bekezdésben foglalt
díjfizetéssel összefüggő feladatkörben a jegyzőre”
(2) A Rendelet 1. §-a a következő (1a)-(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és
használatának szabályairól szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Parkolórendelet) szerinti parkolási zónákon belül az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)
KM rendeletben (a továbbiakban: KM rendelet) meghatározott szervek épületei
legfeljebb egy homlokzatánál kizárólagos használatú várakozóhely jelölhető ki. A
kijelölés az intézményeket az intézmények homlokzata hosszában, de maximum 5
db várakozóhelyre illeti meg.
(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyek alatt
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 15.
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan terület értendő,
ahol a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán lévő felirat jelzi, hogy a
várakozási tilalom mely járművek meghatározott körére nem terjed ki.
(1c) Az (1b) bekezdésben meghatározott várakozóhelyeket évente a tulajdonos
Önkormányzat – mint a helyi közutak kezelője – várakozóhelyenként, évi 1 millió
forint + áfa hónapok szerint elosztott arányos részének megfelelő díjnak az
Önkormányzat javára történő megfizetése ellenében jelöli ki. A tört hónap is egész
hónapnak számít. Az így befolyt összeget az Önkormányzat köteles költségvetésében
elkülönítetten kezelni és fenntartható városi közlekedési, mobilitási célokra
fordítani.
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(1d) Az (1c) bekezdésben meghatározott éves kijelölések legfeljebb a tárgyévet
követő év január 10. napján 24 óráig érvényesek. Az egész éves forgalmi rend
módosításra irányuló kérelmek a tárgyévet megelőző év december hónap 1. napjától
nyújthatók be, de év közben is igényelhetők, illetve visszavonhatók arányos
díjfizetés mellett.
(1e) Az (1c) bekezdésben foglaltak a KM rendelet szerinti állami, illetve
önkormányzati humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (különösen
kórházak, orvosi rendelőintézetek, mentő(állomás), elsősegélynyújtó helyek)
esetében nem alkalmazandóak. Részükre – a feladatuk ellátásához szükséges
mértékben – a kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséről a
Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.”
2. §
(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.25.)
önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet Városüzemeltetési Fejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság fejezet I. Hatásköre cím 9./ pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9./ Helyi közút kezelőjeként jár el a közút forgalmi rendjével kapcsolatban
egyidejűleg kettőnél több útkereszteződést közvetlenül érintő ügyekben, valamint a
humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek kizárólagos várakozóhely
kijelölésének ügyében.
(1/2005.(II.2.) Kgy. rendelet 1.§ (1) bekezdés b) és (1e) pont)”
(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.25.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet „A jegyző Közgyűléstől átruházott
hatáskörei” „Egyéb ügyekben” cím 2./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2./ Helyi közút kezelőjeként jár el a közút forgalmi rendjével kapcsolatban
egyidejűleg legfeljebb kettő útkereszteződést közvetlenül érintő ügyekben, valamint
a kizárólagos várakozóhely kijelöléséhez kapcsolódó díjfizetéssel összefüggő
feladatkörben.
(1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (1c) bekezdése)”
3. §
Jelen rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.
Dr. Botka László sk.
Polgármester
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Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. február
21-én tartott ülésén.
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