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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló
66/2003. (XII.23.) 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) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 66/2003.
(XII.23.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul
és kiegészül az alábbi (2) – (3) bekezdésekkel, ezzel egyidejűleg a jelenleg (2) bekezdés számozása
(4) bekezdésre változik:
„1. § (1) A közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére (továbbiakban:
igénybevétel) irányuló kérelem elbírálása során a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6-7/A. §a szerint jár el. Az igénybevétel esetén fizetendő díjakat e rendelet 1. sz. melléklete szerinti
fajlagos költségek a 2. sz. mellékletben felsorolt útkategóriák, az igénybevétel jellege és
időtartama alapján kell megállapítani. Az igénybevétel időtartamához, ismétlődéséhez
kapcsolódó díjmódosító szorzótényezőket az 1. számú melléklet szerint kell figyelembe
venni.
(2) A közmű bekötő vezeték építésének – útkategóriától és övezettől függetlenül – 2.500,Ft/db-os igénybevételi díja legfeljebb 10 napos időtartamra vonatkozik.
(3) Amennyiben az igénybevételi díj megállapítása során több szorzótényezőt kell
figyelembe venni, úgy a szorzótényezőket össze kell adni.”

2. §
A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Nem kell díjat fizetni az igénybevételre legfeljebb 10 napig, ha Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata, kizárólag az Önkormányzat által fenntartott intézményei, illetve közfeladattal,
vagy vagyonkezelési feladattal megbízott 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő szervezetei
által, illetve megrendelésükre végzett tevékenység miatt kerül sor. A díjmentes igénybevétel
lehetőségét az erre jogosult szervezetek másnak nem engedhetik át.”
3. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
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4. §
(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.) önkormányzati
rendelet 3. sz. melléklete „A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei” „Egyéb ügyekben”
cím az alábbi 8. ponttal egészül ki: „8./Közútkezelői hatáskört lát el (66/2003. (XII.23.) Kgy.
rendelet 1. § (2) bekezdés)”, továbbá a 115. § (1) bekezdés „33/2013. (XII.23)” szövegrésze
„33/2013.(XII.23.) ö.r. 18.§-a” szövegrészre módosul.
(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. december 19. napján
tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlönyében.
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29/2014. (XII.22) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló
66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete
Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Önkormányzati közutak
kategóriái

Igénybevétel jellege
Sport, kulturális
rendezvény

Vásár, reklám
tevékenység, egyéb
rendezvény

Építési
munkaterület

Belterületi elsőrendű
út (városi főút)
2
2
2
50,- Ft/ m2/nap
100,- Ft/m2/nap
220,- Ft/ m2/nap
I.
övezet
15,- Ft/ m2/nap
50,- Ft/ m2/nap
85,- Ft/ m2/nap
II.
övezet
10,- Ft/ m /nap
30,- Ft/ m /nap
60,- Ft/ m /nap
III.
övezet
Belterületi másodrendű (városi
forgalmi út) és gyűjtő út
2
2
2
I. övezet
20,- Ft/ m2/nap
60,- Ft/ m2/nap
110,- Ft/ m2/nap
II. övezet
10,- Ft/ m2/nap
40,- Ft/ m2/nap
40,- Ft/ m2/nap
III. övezet
5,- Ft/ m /nap
20,- Ft/ m /nap
30,- Ft/ m /nap
Belterületi mellékutak
- lakó és kiszolgáló utak
2
2
2
15,- Ft/ m /nap
30,- Ft/ m /nap
60,- Ft/ m /nap
I.
övezet
2
2
2
10,- Ft/ m2/nap
25,- Ft/ m2/nap
25,- Ft/ m2/nap
II.
övezet
10,- Ft/ m2/nap
20,- Ft/ m2/nap
20,- Ft/ m2/nap
III.
övezet
5,- Ft/ m /nap
15,- Ft/ m /nap
15,- Ft/ m /nap
- kerékpárutak, gyalogutak
és járdák
2
5,-Ft/ m /nap
Külterületi közutak
Minimum igénybevételi díj
2500,-Ft
útkategóriától függetlenül
Közmű bekötő vezeték építése
útkategóriától és övezettől
2500,-Ft/db
függetlenül (igénybevétel
időtartama max. 10 nap)
Az igénybevételi díj kiszámítása során figyelembe veendő módosító tényezők
Legfeljebb 10 napos
igénybevétel időtartamára
alkalmazandó szorzó
A 11 és 20 nap közötti
igénybevétel időtartamára
alkalmazandó szorzó
A 21 és 30 nap közötti
igénybevétel időtartamára
alkalmazandó szorzó
30 nap feletti igénybevétel
alkalmazandó szorzó
Első hosszabbítás esetén
alkalmazandó szorzó
Minden további hosszabbítás
esetén alkalmazandó szorzó
A közút teljes szélességben
történő lezárása esetén
alkalmazandó szorzószámok:
-

elsőrendű városi főút
másodrendű és gyűjtő út
egyéb utak

1,00

1,25
1,50
2,00
2,00
5,00

5,00
4,00
3,00
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