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Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén
fizetendő díjakról
(Egységes szerkezetben)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1.§
(1) 2 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 és a 3. sz. mellékletben felsorolt
díjmódosító szorzótényezők alapján, az igénybevétel jellege és időtartama alapján kell
megállapítani.
(2) 3 A közmű bekötő vezeték építésének – útkategóriától és övezettől függetlenül – az
igénybevételi díja a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, közművezetékenként
(darabonként) a tárgyévben érvényes közműbekötési egységár, az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén:
a) az igénybevétel nem haladja meg a 10 napos időtartamot,
b) a 10 m2 területet,
c) a közműbekötési vezeték a szolgáltató hálózatához (gerincvezetékhez) az érintett
ingatlan oldalhatárainak közterületre meghosszabbított vonalán belül csatlakozik.
(3) 4 A rendelet 3. sz. melléklete 8-12. pontjait csak a közmű gerincvezeték építése,
rekonstrukciója, vagy elbontása során kell alkalmazni és a bontással érintett útburkolat
életkorát az új/felújított burkolat műszaki átadásának, valamint a közút nem közlekedési célú
igénybevételének tervezett kezdő időpontja alapján kell meghatározni.
(4)5 A Közgyűlés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1)
bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2)
bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37.
§ (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2)
bekezdésében, és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét Szeged
Megyei Jogú Város jegyzőjére ruházza át.
(5) 6 E rendeletben közmű gerincvezeték alatt a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól, valamint az egyes köztisztasági tevékenységek ellátásáról szóló 1/2005.(II.2.)
Módosította a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 1. §-a (hatályos2020. február 01-től)
Módosította a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2017. április
5-től)
3 Kiegészítette a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, módosította a 9/2016.(IV.20.) Önk. r. 1. §-a, a
28/2019.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2020. február 01-től)
4 Kiegészítette a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, módosította a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a, a
28/2019.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2020. február 01-től)
5 Módosította az 53/2012.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, a bekezdés számozását módosította a
29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2014. december 23-tól)
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Kiegészítette a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2017. április 5-től)
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Kgy. rendelet 13. § (8) bekezdésében meghatározott közmű gerincvezeték építése,
rekonstrukciója, vagy elbontása értendő.
(6)7 Amennyiben az igénybevételi díj megállapítása során több szorzótényezőt kell figyelembe
venni, úgy a szorzótényezőket össze kell adni, azzal, hogy a szorzótényező legfeljebb 10 lehet.
2.§8
(1) Az igénybevétel díjmentes, amennyiben az igénybe vevő
a) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata,
b) kizárólag az Önkormányzat által fenntartott intézmény,
c) az Önkormányzat által közfeladattal, vagyonkezelési feladattal megbízott 100 %os önkormányzati tulajdonban lévő szervezetei vagy gazdasági társasága.
(2) Az igénybevétel díjmentes, amennyiben az igénybevételre
a) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt szervezetek vagy társaságok
megrendelésére,
b) a Közgyűlés Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által
önkormányzati célú érdeknek minősített célból
kerül sor.
(3) A díjmentes igénybevétel lehetőségét az erre jogosult szervezetek másnak nem
engedhetik át.
2/A. §9
Nem kell díjat fizetni az igénybevételre, amennyiben az igénybevétel célja olyan, a közúton
megrendezésre kerülő sportrendezvény, amely a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága által jóváhagyott sportrendezvénynaptárban
szerepel.
3.§10
A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén
pótdíjat kell fizetni. A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára – a hozzájárulástól eltérő
igénybevétel esetén a szabálytalanság fennállásának időtartamára – kell megállapítani. A
hozzájárulás nélküli igénybevétel esetén a pótdíj mellett az alapdíjat is meg kell fizetni. A
pótdíjat a kötelezést tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Költségvetési Elszámolási Számla javára megfizetni.
A pótdíj mértéke az igénybevételre kivetendő alapdíj tízszerese, de legalább 20.000,-Ft. Az
alapdíj, illetőleg a pótdíj késedelmes megfizetése esetén az igénybevevő köteles késedelmi
kamatot is fizetni.

Kiegészítette a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2020. február 01-től)
Módosította a 31/2004.(VI.28.) Kgy. r. 1. §, a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 2. §-a, a 28/2019.(XII.23.) Ö. r.
4. §-a (hatályos 2020. február 01-től)
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4.§
(1) 11 Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre a közút kezelője – a Közgyűlés
Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának javaslata alapján –
részleges, vagy teljes díjmentességet állapíthat meg.
(2)12 Nem adható részleges, vagy teljes díjmentesség, ha:
a) a kérelmező a közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól
eltérően vette igénybe,
b) a kérelmezőnek díjhátraléka van,
c) a vállalkozónak helyi adótartozása van, illetve az adóhatósághoz még nem
jelentkezett be.
(3) 13 A közút kezelője a meg nem fizetett igénybevételi díj behajtásáról végrehajtás útján
gondoskodik.
(4) 14 A (3) bekezdésben meghatározott végrehajtást foganatosító szerv az önkormányzati
adóhatóság.
5.§
E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától – a
még el nem bírált kérelmek esetében is – alkalmazni kell. A rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg az 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Módosította a 42/2010.(XII.14.) Ö. r. 1.§-a, a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 106. §-a (hatályos 2014. november
25-től)
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1. sz. melléklet15
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Módosította a 49/2008.(XII.17.) Kgy. r. 1. §-a, a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 3. §-a, a 13/2017.(IV.04.)
Önk. r. 2. § (1) bek., a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 6. § (1) bek. (hatályos 2020. február 01-től)
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2. sz. melléklet16
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú utak kategóriái:
I. útkategória

II. útkategória

III. Útkategória

Belterületi elsőrendű utak

Belterületi másodrendű utak

Önkormányzati kezelésű gyűjtő utak

Bécsi körút

Dózsa u.

Alkotmány u. ( Ladvánszki Gőzmalom u.
u. Völgyérhát között )

Sárkány u.

Belvárosi híd

Fő fasor

Alsó-Kikötö sor

Gyémánt u.

Árvácska u.

Háló u.

Szántó Kovács
János u.
Széchenyi u.

Attila u.-Nagy J. u.

Hangos u.

Szécsi u.

Bakay Nándor u.

Hargitai u.

Szent Gellért u.

Hársfa u.

Szent Mihály u.

Herke u.
Katona J. u.

Szentháromság
u.
Tanács u.

Kenyérgyári út

Textilgyári út

Kereskedő köz

Thököly u.

Csanádi u.

Körtöltés u.

Tűzoltó u.

Csap u.

Ladvánszki u.

Vedres u.

Boldogasszony sgt. (Tisza L. Híd u.
krt. - Szent Ferenc u. között)
Budapesti krt.
Honfoglalás u. (Kőrös sorCsatár u. között)
Etelka sor
Oskola u.

Felső Tisza part (Hajós u.- Rakparti út
Bánk Bán u.
Tisza L. krt. között)
József A sgt. (Tisza L. krt.- Stefánia
Bem u. -Hattyas u.
Brüsszeli krt. között)
Kálvária sgt.(Tisza L. krt. - Széchenyi tér (déli oldala) Bencfahát u.
Moszkvai krt. között)
Kossuth L. sgt. (Tisza L. krt.- Széchenyi tér (északi oldala) Bérkert u.
Párizsi krt. között)
Kereszttöltés u.
Makkosházi körút
Móravárosi körút
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IV. útkategória V. útkategória VI. útkategória VII.útkategória

Szilléri sgt. (Csillag
Hajós u. között)
Vörösmarty u.

tér- Csallóközi út

Módosította a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 6. § (2) bek. (hatályos 2020. február 01-től)

Az I.-III.
Útkategóriába
nem tartozó
belterületi
közutak

Külterületi
közutak

Kerékpárutak Gyalogutak és
járdák

6
Petőfi S. sgt. (Tisza L. krt.- Bécsi
krt. között)
Rókusi körút

Cserepes sor

Lövölde út

Végvári u.

Cserje sor

Lugas u.

Veres ács u.

Vásárhelyi Pál utca

Czékus u.
Damjanich u.

Magyar u.(VaspályaGőzmalom között)
Mátyás király tér
(keleti oldala)
Mikszáth K. u.Károlyi u.
Muskátli u.

Vértói út

Tisza Lajos körút

Csongrádi sgt. (Szent István
tér- Berlini krt. között)
Csonka u.

Délceg u.

Napos út

Derkovits fasor

Népkert sor

Diadal u.

Rákóczi u.

Földmíves u.

Régi Posta u.

Fülemüle u.

Retek u.

Gábor Áron u. (Göndör sorCsap u. között)
Gólya u.

Rózsa u.

Székely sor

Sajka u.

Az igénybevétel díjszámítása esetén figyelembe veendő övezethatárok:
I.

övezet
Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút,
Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, és Újszegeden a Temesvári körút és az Újszegedi vasútállomáson belüli terület

II. övezet
Az I. övezet határvonala, valamint a Körtöltés, Újszegeden
a Lövölde utca, a Kamaratöltés és a Maros közötti terület
III. övezet A II. övezet határvonala és Szeged közigazgatási területének
határvonala közötti terület

Völgyérhát u.
Zsámbokréti út

7
3. számú melléklet17
Az igénybevételi díj kiszámítása során figyelembe veendő módosító
tényezők, alkalmazandó szorzószámok
1. Legfeljebb 10 napos
igénybevétel időtartamára
2. A 11 és 20 nap közötti
igénybevétel időtartamára
3. A 21 és 30 nap közötti
igénybevétel időtartamára
4. 30 nap feletti igénybevétel
5. Első hosszabbítás esetén
6. Minden további
hosszabbítás esetén

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

7. A közút teljes
szélességben történő
lezárása esetén:
elsőrendű városi főút

5,00

- másodrendű és gyűjtő
út

4,00

-

-

egyéb utak

3,00

közmű gerincvezeték építése, rekonstrukciója, vagy elbontása során
alkalmazandó szorzószámok
8. Legfeljebb 1 éven belül
felújított szerkezetű/kopórétegű
új útburkolatok bontása esetén
9. Legfeljebb 2 éven belül
felújított szerkezetű/kopórétegű
új útburkolatok bontása esetén
10. Legfeljebb 3 éven belül
felújított szerkezetű/kopórétegű
új útburkolatok bontása esetén
11. Legfeljebb 4 éven belül
felújított szerkezetű/kopórétegű
új útburkolatok bontása esetén
12. Legfeljebb 5 éven belül
felújított szerkezetű/kopórétegű
új útburkolatok bontása esetén
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6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

Kiegészítette a 13/2017.(IV.04.) Önk. r. 2. § (2) bekezdése (hatályos 2017. április 5-től)
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4.sz. melléklet18
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó
műszaki előírások:
A jelen műszaki előírások a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele
(továbbiakban: igénybevétel) esetén általánosan alkalmazandó feltételeket és
szabályokat összesíti, amely feltételektől és szabályoktól a Közútkezelő indokolt
esetben a kérelmezett igénybevételekre kiadott közútkezelői hozzájárulásokban
eltérő feltételeket és szabályokat is előírhat.
1. Munkaterület körülhatárolása
Az igénybe vevő tevékenysége során köteles betartani a közutakon végzett munkák
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM
rendeletet, valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet,
illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó előírásait. A
bontási területet piros – fehér sávozású korláttal vagy szalaggal kell lezárni. (3/2001.
(I. 31.) KöViM). Szükség esetén a gyalogos közlekedés részére gyalogos provizóriumot
(átjárót) kell biztosítani (például ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása
érdekében). A bontási terület közút felé eső részét folyamatos piros fényű vagy
villogó borostyán sárga fényt adó lámpával kell megjelölni éjszaka és rossz látási
viszonyok között.
1.1. Járdán történő területfoglalás esetében
1.1.1. Járdaburkolat részleges lezárására akkor van lehetőség, ha a járdán
összefüggően legalább a 1,5 méter széles szabad közlekedési sáv megmarad.
Amennyiben legalább a 1,5 méter széles összefüggő szabad közlekedési sáv nem
marad szabadon, úgy a járdát teljes szélességében kell lezárni.
1.1.2. Amennyiben az igénybevétel időtartama alatt az igénybe venni kívánt járdát
a forgalom elől el kell zárni, úgy azt piros-fehér sávozású szalaggal vagy korláttal
kell körülhatárolni.
1.1.3. Teljes szélességű lezárás esetében a körülhatárolással egyidejűleg „Gyalogos
közlekedés a túloldalon” feliratú táblákat kell elhelyezni.
1.2. Úttesten történő területfoglalás esetében
1.2.1. Minden esetben a kivitelezést megelőzően az igénybe vevőnek saját költségén
ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítania, és az igénybevételt követően az eredeti
forgalmi rendet helyre kell állítania.
1.2.2. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit, a munkaterület elkorlátozására szolgáló
eszközök és egyéb tartozékok állapotát és meglétét rendszeresen ellenőriznie kell a
kérelmezőnek és szükség szerint pótolnia kell azokat.
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Kiegészítette a 28/2019.(XII.23.) Ö. r. 6. § (3) bek. (hatályos 2020. február 01-től)
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1.2.3. A jelzőtáblák csak a szabványnak megfelelő, fényvisszaverős, fóliás típusúak
lehetnek és azokat csőoszlopokra kell felszerelni.
1.2.4. Forgalom melletti útbontás esetén minden esetben az „Úton folyó munkák”,
a „Sebességkorlátozás 30Km/h” és az „Útszűkület” jelzésképű táblákat kell
elhelyezni a forgalmi irányoknak megfelelően.
1.2.5. Forgalom melletti útbontás esetében, az igénybevétellel érintett úttesten
legalább 3 méter szélességben a közúti forgalmat zavartalanul kell biztosítani. A
közlekedés biztonsága a munkavégzés során nem veszélyeztethető.
1.2.6. A kérelmezőnek szükség esetén a váltakozó irányú forgalom irányítása és
biztosítása érdekében jelzőőröket vagy forgalomirányító berendezéseket kell
alkalmazni.
1.2.7. Amennyiben az igénybevétel során nem biztosítható a legalább 3 méter széles
közúti forgalmi sáv, úgy az úttestet teljes szélességben le kell zárni. Teljes szélességű
lezárás esetében az igénybevételt megelőző utolsó útkereszteződéshez az „Úton
folyó munkák”, a „Sebességkorlátozás 30Km/h” és a „Zsákutca” jelzésképű táblákat
kell elhelyezni.
2. A bontásra és helyreállításra vonatkozó előírások
2.1. Útburkolat helyreállításának módja
2.1.1. Aszfaltkeverék bedolgozásra alkalmas időjárás esetén a felbontott aszfalt
burkolatú úttest ágyazatát és alapját 20 cm vtg. sóderágyon 20 cm vtg. C-6/KK
minőségű betonnal 20 – 20 cm szélességű túlnyúlással helyre kell állítani.
2.1.2. A régi fennmaradt aszfaltburkolatot (kopóréteget) a bontással érintett
közlekedési sávok teljes szélességében kell helyreállítani a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági tevékenységek
ellátásáról szóló 1/2005. (II.2.) Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti esetekben.
Ilyen esetekben az út hossztengelyével párhuzamos irányban a munkagödör széleitől
mért 20-20 cm szélességben (de legalább 1,5 méter szélességben) 5 cm vastagságban
kell lemarni, majd egybefüggően 5 cm vtg. AC-11 minőségű hengerelt aszfalttal kell
helyreállítani.
2.2. Járda burkolat helyreállításának módja
2.2.1. Aszfaltkeverék bedolgozásra alkalmas időjárás esetén a felbontott
aszfaltburkolatú járdánál 20 cm vastag sóderágyon 10 cm vastag C-6/KK minőségű
betonalap elkészítése után a teljes érintett régi burkolatot vissza kell bontani és
egybefüggő felületként – teljes szélességben – 3 cm vastag öntött aszfalttal kell
helyreállítani.
2.2.2. Az öntött aszfalt burkolatú járdák keramit szegélyét és szegélygerendáját a
burkolatalap megépítése előtt úgy kell helyreállítani, hogy a szegélyek magassági
vonalvezetése ne akadályozza a járdáról a csapadékvíz lefolyását.
2.3. Helyreállítás aszfalt keverék bedolgozásra alkalmatlan időszakban
Amennyiben a jelen műszaki előírások 2.1.1. és a 2.2.1. pontjaiban előírtak szerinti
aszfaltkeverék bedolgozását az időjárási viszonyok (pl.: tartósan alacsony
hőmérséklet) nem teszik lehetővé, úgy az aszfalt kopóréteg helyét ideiglenesen
fóliás betonnal kell helyreállítani a felbontott területen. Az ideiglenes helyreállítást

10
legkésőbb a közútkezelő által a kiadott kezelői hozzájárulásban egyénileg
meghatározott időpontig kell helyreállítani.
2.4. A bontásra és helyreállításra vonatkozó általános kötelezettségek, feltételek
2.4.1. A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell. Az
engedélyes tudomásul veszi, hogy jelen útkezelői feltételek betartása mellett,
amennyiben a bontás nyomvonalán burkolatsüllyedés, vagy egyéb meghibásodás
történik, úgy köteles azt másodlagos helyreállításként mindannyiszor elvégezni
ameddig a burkolatban az eredeti állapot helyre nem áll.
2.4.2. Amennyiben a közút igénybevétele kapcsán aszfaltburkolatot kell
helyreállítani azt csak e tevékenység végzésére jogosult szakvállalat végezheti el. Az
elkészült aszfaltburkolat I. osztályú minőségét tanúsító dokumentumot a közút
kezelőjének az igénybe vett közterület visszaadásakor egy eredeti példányban át kell
adni. A burkolatok helyreállításakor a beépítendő anyagok tekintetében, valamint a
kivitelezési technológia alkalmazása során a vonatkozó műszaki szabványok és
műszaki előírások szerint kell eljárni. A helyreállítás során kiemelten figyelembe kell
venni az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások kerékpárutak, gyalogutak és járdák
pályaszerkezete, valamint útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti
aszfaltrétegek előírásait tartalmazó köteteit. Indokolt esetben a kezelő ezen
hozzájárulás kiegészítéseként előírhatja a helyreállított burkolat helyszíni
mintavételezés (fúrási magminta) alapján történő minősítését.
2.4.3. A burkolat helyreállítása során az Útügyi Műszaki előírásainak megfelelően
olyan legalább 20 cm vastagságú homokos kavics, kavicsos homok, vagy folyami
homok fagyvédő és ágyazati réteget kell beépíteni, amelynek a 0,02 mm alatti
szemcse tömegaránya kisebb mint 10%.
2.4.4. A bontással járó felfestett burkolati jelek rongálódását újrafestéssel kell
helyreállítani.
2.4.5. Az igénybevételért felelős köteles a közút igénybevételének időtartama alatt
az érintett területen található létesítmények (burkolat, közművek, szerelvények,
jelzőtáblák stb.) állagmegóvásáról gondoskodni. Az elfoglalt közterületen fellépő
közmű-meghibásodásokat köteles az érintett szolgáltató vállalatnak haladéktalanul
jelenteni, illetve a javításhoz a munkaterületet biztosítani. A területen lévő
közműszerelvényeket (tűzcsap, tolózár, aknafedlap, stb.) hozzáférhetően kell hagyni.
Az igénybevétel időtartama alatt, illetve a helyreállítása megtörténtéig az érintett
közút munkaterületnek minősül.
2.4.6. A szilárd burkolatú pályaszerkezetek alatt a közművezetékek munkaárkát
rétegesen, kizárólag homok vagy homokos kavics felhasználásával kell visszatölteni.
A munkaárok teljes keresztmetszetében Tr.gamma 95% tömörséget kell biztosítani.
2.4.7. Az érintett geodéziai-, közmű- és egyéb létesítményeket áthelyezni,
megváltoztatni csak az érintett kezelők hozzájárulásával lehet.
2.4.8. A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen
környezetét a használó köteles folyamatosan tisztán tartani és takarítani.
2.4.9. Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a szálló por és egyéb
szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület használaton kívül eső
területre ne kerüljön.

11
2.4.10. A közterületre a munkálatok kapcsán odaszállított építőanyag, illetve a
bontásból származó anyagok tárolása az I. és II. körzetben 24 órán túl csak zárt
tárolóban lehetséges (pl. konténer).
2.4.11. A járdaburkolat és vízelvezető árok a kitermelt föld és anyag tárolására nem
használható fel. A kikerült föld elszállításáról az igénybevételért felelős saját
költségén köteles gondoskodni.
2.4.12. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében álló utakon végzett
kivitelezés során a kibontásra kerülő, de további felhasználásra alkalmas inert
hulladék (mart aszfalt, tört beton, kiselemes burkolat, humusz, stb.) a Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi, amelyet a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által meghatározott tisztaságú állapotban, a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sándorfalvi úti Hulladéklerakó
telephelyre kell beszállítani. A beszállítás előtt Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. illetékes munkatársaival egyeztetni szükséges.
2.4.13. A további felhasználásra alkalmatlan hulladék elhelyezése, tárolása és
ártalmatlanítása kizárólag a központi lerakóhelyen történhet, kivéve, ha a hulladék
ártalmatlanítása vagy hasznosítása a termelő telephelyen történik. Az út és
gyalogjárda bontásából kikerülő aszfalt elhelyezése kizárólag a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen történhet.
2.4.14. Aszfalt- és betonburkolatok bontását élvágással kell kezdeni. Az aszfaltozás
előtt az ismételt élvágást úgy kell elvégezni, hogy a 10-10 cm átfedés biztosítható
legyen.

