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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló
57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésének meghatározott jogalkotói hatáskörében, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134.§ (1) bekezdésében meghatározott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna stb.) közterülethasználattal járó, azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, javítása, amennyiben a
javítási munkálat az 5 munkanapot nem haladja meg,”
2. §
A 4. § a következő (4)- (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés c)-d) pontja szerinti közterület-használó köteles a közterülethasználat tényét, helyét és időpontját a használat megkezdését megelőző 48 órán belül,
de legkésőbb a használat napján bejelenteni az engedélyező hatóságnál.
(5) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott időtartam lejártát követő naptól
- amennyiben a közterület igénybevétele továbbra is fennáll - a közterület-használat
engedélykötelessé válik díjfizetési kötelezettség mellett, amelyre vonatkozóan a
használónak közterület-használat iránti kérelmet kell benyújtania legkésőbb az
engedélykötelessé váló használat első napján.”
3. §
A 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közterület-használatra vonatkozó engedélyt - a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel
a
www.szegedvaros.hu
honlapon
megtalálható,
letölthető
formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja.”
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4. §
A 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) gazdasági társaság kérelmező esetén a képviseletre jogosult személy hiteles aláírási
címpéldányát, meghatalmazott útján történő eljárás esetén legalább teljes
bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.”
5. §
A 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) 3 db (legalább 1:100 méretarányú) helyszínrajzot, melyen a környező utcák,
létesítmények, növényzet feltüntetése mellett az igényelt területet is ábrázolni kell a
szükséges méretekkel oly módon, hogy annak a környezethez viszonyított nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.”
6. §
A 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő közterület-használat esetén az
engedélyező hatóság az önként nem teljesített közterület-használat megszüntetéséről - a
kötelezett költségére és veszélyére - végrehajtás útján gondoskodik. A végrehajtást az
engedélyező hatóság foganatosítja.”
7. §
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
8. §
Hatályát veszti a Rendelet 3. számú melléklete.
9. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.25.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet „A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei”
„Egyéb ügyekben” cím 1./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1./ Dönt első fokon a közterület-használat engedélyezéssel, végrehajtás elrendelésével
és foganatosításával kapcsolatos ügyekben.
(57/1999. (XII.23.) Kgy. rendelet 11.§ (1) bekezdés, 20. § (5) bekezdés)”
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10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép
hatályba.
(2) A 2. § 2020. november 1-jén lép hatályba.
11. §
Jelen rendelet 6. §-át a hatálybalépése előtt indult és folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 25. napján tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében
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Szeged MJV Közgyűlése
57/1999.(XII.23.) Kgy. rendeletének
2. melléklete
Szeged város közigazgatási területén kijelölt ideiglenes zöldség-gyümölcs árusító helyek
a) A Budapesti krt. 5. szám alatti élelmiszerüzlet Zöldfa utca felőli oldalhomlokzata
melletti szilárd burkolatú terület,
b) Honvéd téri autóbusz végállomás melletti földrészlet,
c) A Sárosi utcával párhuzamosan elhelyezkedő séta- és kerékpárút, valamint a
vendéglátóegység (étterem) által közrefogott szilárd burkolatú terület,
d) A Szentháromság u. 68. szám alatti élelmiszerüzlet Szivárvány utcai oldalán az üzlet és
a járda közötti füves terület,
e) Temesvári krt. 34-36. épületek előtti az úttest melletti járda és feltáró út közötti szilárd
burkolatú terület,
f) Csáky József utca 2. szám alatti üzlethelyiség főhomlokzata előtti, burkolati jellel
elkülönített szilárd burkolatú terület,
g) Makkosházi krt. - Ortutay utca kereszteződésében álló élelmiszerüzlet parkolójának
bejáratán túli, a parkolót határoló csőkerítés melletti terület,
h) Retek utca 16. szám alatti lakóépület északi homlokzata és a járda között húzódó,
árusítás céljából rögzített asztalokkal kiépített terület,
i) Szeged-Gyálarét, Előd u. –Miklós u. sarok, ún. Gyálaréti faház előtti, közterülethez
szorosan kapcsolódó önkormányzati tulajdonú területnek a lépcsőterasz és a járda közötti
3 m széles és kb. 14-15 m hosszú betonozott szakasza,
j) Szeged-Szőreg Szerb utca 1. szám előtt, az épület és az úttest kiemelt szegélye között
húzódó, szilárd burkolatú, - az épület falsíkjától az úttest felé mért 2,0 m széles sávot
szabadon hagyva, a szabad gyalogossáv külső szélétől az úttest felé mért 2,80 m széles és
a Szerb utcai úttesten átvezető kijelölt gyalogátkelőhöz vezető járdaszakasz burkolatában
lévő osztósávtól a Szerb utca 3. számú épület felé mért 3,10 m távolságra kezdődő, 7,0 m
hosszú területet határoló vonalak közé eső - földrészlet.

