Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
61/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
közterület-használati díj fizetési kedvezményről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, ― tekintettel
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ára ―
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében, a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva
a polgármester a következőket rendeli el:
E rendelet célja, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott kormányzati korlátozó
védelmi intézkedések, valamint a járványhelyzet okozta gazdasági következmények
enyhítése érdekében az Önkormányzat segítse azokat a Szegeden működő vállalkozásokat
és természetes személyeket, amelyek érvényes közterület-használati engedély birtokában
közterület-használatot folytatnak.
1. §
A veszélyhelyzet fennállása alatt a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.)
Kgy. rendelet (továbbiakban Ör.) 6. § (1) bekezdés a) pontjában, a 6. § (3) bekezdésében,
valamint a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseket az e
rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §
A rendelet hatálya az Ör. 4. § (1) bekezdés c) pontjának szabályozási körébe tartozó
vendéglátóipari előkert (terasz) célú közterület-használati engedéllyel rendelkezőkre
terjed ki.

3. §

Az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: engedélyes) ―
az Ör. 6. § (2) bekezdésében meghatározott közterület használó kivételével ― 2020.
december 1. napjától, valamint utóbb igényelt engedélye véglegessé válásától kezdődően
mentesül a közterület-használati díj 50%-ának megfizetése alól annak a hónapnak az
utolsó napjáig terjedő időszakra, amelyben a veszélyhelyzet megszűnik.

4. §
(1) Azon engedélyes részére, aki 2020. december hónapra érvényes közterület-használati
engedéllyel rendelkezik, az e hónapra már megfizetett díj 50 %-a visszatérítésre kerül
2021. január 31. napjáig.
(2) Az engedélyes a 2021. évre vonatkozó közterület-használati díjat mind éves használat
esetén, mind a közterület-használat veszélyhelyzet idején történő megkezdése esetén az
e rendeletben biztosított kedvezmény figyelembevételével egy összegben köteles
megfizetni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül.
5. §
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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