LI. évfolyam

16. szám

2010. december 16.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Az Önkormányzat hivatalos lapja

TARTALOM
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
53/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek
mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelet
módosításáról

3. oldal

54/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
a helyi iparűzési adóról szóló 63/2003.(XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról

13. oldal

55/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
az építményadóról szóló 53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról

15. oldal

56/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
az idegenforgalmi adóról szóló 46/1993.(XII.10.) Kgy. rendelet módosításáról

16. oldal

57/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX.14.) Kgy. rendelet
módosításáról

17. oldal

58/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló
22/2004.(VI.15.) Kgy. rendelet módosításáról

24. oldal

59/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
módosításáról

26. oldal

60/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

29. oldal

61/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő intézménytérítési díjakról szóló 58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet
módosításáról

35. oldal

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
53/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről
és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §
(1) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében, továbbá a 35.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a
lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 67.§ (2)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„67.§ (2) A 66.§ és a 67.§ (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összegét száz forintra
felkerekítve kell meghatározni.”
2. §
A Rendelet 70.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„70.§ (2) Az (1) bekezdésben szabályozott jogosultság időtartamát legfeljebb 2014. december 31-ig
kell megállapítani.”
3. §
A Rendelet 52. § (6) bekezdésének utolsó mondatában, 1. számú melléklet VII. fejezetének címében
és X. fejezetének 28. francia bekezdésében a „Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság”
szövegrész helyébe a „Vagyongazdálkodási Bizottság” szöveg lép, továbbá az 1. számú melléklet
IX. fejezetének címében a „Lakásértékesítési Bizottság” szövegrész helyébe a „Vagyongazdálkodási
Bizottság” szöveg lép, az 1. számú melléklet V. fejezetének címében a „Kulturális, Közművelődési
és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és
Idegenforgalmi Bizottság” szöveg lép.
4. §
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

2
53/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet melléklete
4. sz. melléklet

1.) Szociális lakbérek
I.
ÖSSZKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó
HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

309

324

339

355

II.

288

302

316

331

III.

265

277

290

304

IV.

244

255

267

280

PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT
LAKÓÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

269

282

295

309

II.

246

258

270

283

III.

225

236

247

259

IV.

202

211

221

231

II.

KOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

269

282

295

309

II.

246

258

270

283

III.

225

236

247

259
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IV.

202

211

221

231

III.

FÉLKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

159

166

174

182

II.

142

149

156

163

III.

138

144

151

158

IV.

119

125

131

137

IV.
KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS)
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

108

113

118

124

II.

101

106

111

116

III.

89

93

97

102

IV.

84

88

92

96

4
Költségelvű lakbérek

I.
ÖSSZKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó
a bérbeadó lakáson belőli karbantartásokat NEM végez

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

557

583

610

639

II.

518

542

567

594

III.

482

505

529

554

IV.

440

461

483

506

PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT
LAKÓÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

484

507

531

556

II.

446

467

489

512

III.

403

422

442

463

IV.

364

381

399

418

II.
KOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

484

507

531

556

II.

446

467

489

512

III.

403

422

442

463

IV.

364

381

399

418
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III.
FÉLKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

288

302

316

331

II.

253

265

277

290

III.

248

260

272

285

IV.

216

226

237

248

IV.
KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS)
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

193

202

211

221

II.

181

190

199

208

III.

161

169

177

185

IV.

155

162

170

178
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I.

ÖSSZKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó
a bérbeadó lakáson belőli karbantartásokat VÉGEZ

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

838

877

918

961

II.

777

814

852

892

III.

722

756

792

829

IV.

660

691

723

757

PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT
LAKÓÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

728

762

798

836

II.

668

699

732

766

III.

605

633

663

694

IV.

548

574

601

629

II.
KOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó
HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

728

762

798

836

II.

668

699

732

766

III.

605

633

663

694

IV.

548

574

601

629
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III.
FÉLKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

429

449

470

492

II.

380

398

417

437

III.

373

391

409

428

IV.

324

339

355

372

IV.
KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS)
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvű bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

289

303

317

332

II.

274

287

300

314

III.

241

252

264

276

IV.

232

243

254

266
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Piaci lakbérek
I.
ÖSSZKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

906

949

994

1041

II.

843

883

925

968

III.

780

817

855

895

IV.

716

750

785

822

PANEL ÉS IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT
LAKÓÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

787

824

863

904

II.

725

759

795

832

III.

656

687

719

753

IV.

594

622

651

682

II.
KOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

787

824

863

904

II.

725

759

795

832

III.

656

687

719

753

IV.

594

622

651

682
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III.
FÉLKOMFORTOS
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

467

489

512

536

II.

413

432

452

473

III.

403

422

442

463

IV.

350

366

383

401

IV.
KOMFORT NÉLKÜLI (SZÜKSÉGLAKÁS)
komfort fokozatú önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci alapú bérleti díja Ft/m2/hó

HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

Övezet

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I.

314

329

344

360

II.

295

309

324

339

III.

260

272

285

298

IV.

251

263

275

288
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2.)

A takarítási feladatok díjazása: lakás/hó

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

I-II. lakbérövezet
III. lakbérövezet
IV. lakbérövezet

3.)

2084
1675
1120

2182
1754
1173

2285
1836
1228

2392
1922
1286

A személyi felvonó használatának díjazása:
Rendelkezésre állási díjak: lakás/hó
2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

10 szintes épületek
különleges épületek
Hagyományos épületek

1675
1675
3036

1754
1754
3179

1836
1836
3328

1922
1922
3484

Különleges épületek: Kereszttöltés u. 29.
Székely sor 21.
Temesvári krt. 36.
Olajbányász tér 1.

Energia költség a rendelet 63.§ (5)-(6) bekezdéseivel megegyező módon fizetendő

4.)

A központi antenna használatának díja:

2011.

2012.

2013.

2014.

január 01-től december 31-ig

Ft/hó/lakás

5.)

325

340

356

373

Vízellátás és a csatornahasználat, alvízmérő órával, illetve csatornával nem rendelkező
épületeknél szennyvízszállítás
8 m3/Fő/hó

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
54/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
63/2003.(XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A helyi iparűzési adóról szóló 63/2003.(XII.23.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
(5) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának,
kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy
előreláthatóan meghaladja, akkor a tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés
megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési
tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót
nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén
folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor
azt – eltérően a 11. § (4) bekezdésében foglaltaktól – az adott önkormányzat illetékességi
területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le.
Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján
a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év
január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót
az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított
késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.”
2.§
A rendelet 14. § (2) bekezdés 7. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a TEÁOR’08 szerint a 61. ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési tevékenység) végző
azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti
nettó árbevételének legalább 75 %-a távközlési tevékenységből származik (távközlési
tevékenységet végző vállalkozó) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen
tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található;”

2
3.§
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet
14. § (2) bekezdésének 4. pontja hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
55/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló
53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az építményadóról szóló 53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §-a a
következő f) ponttal egészül ki:
(Mentes az adó alól:)
f) a vállalkozás célját szolgáló 20 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű építmény.”
2.§
A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az adó mértéke: 1200,-Ft/m2/év”
3.§
A rendelet 9. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább
1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek,
melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete,
valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is
beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa,
fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50 %-a tartozik a teljes
alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított
helyiségek alapterületének 70 %-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi
számon lévő, több azonos fajtájú épületrész esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell
hasznos alapterület alatt érteni.”
4.§
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 10-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
56/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló
46/1993.(XII.10.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az idegenforgalmi adóról szóló 46/1993.(XII.10.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet)
4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 410,-Ft.”

2.§

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
57/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről, és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 3. §-ban a „Szegedi Temetkezési Kft.” szövegrész helyébe a „Szegedi Testamentum
Temetkezési Kft.” szöveg lép.
2. §
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„5. § (2) A kettős sírhelyeknél, valamint a kettős urnafülkék esetében lehetőség van a temetett sír,
illetve urnafülke mellett még egy temetkezési hely megváltására. Előre meg lehet váltani a
sírboltokat és urnakriptákat is.”
3. §
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„8. § (2) A sírhelyeket a földfelszín alatt kibetonozni, kifalazni nem lehet – mely alól kivétel a
szabályosan megépített felépítmény legfeljebb 80 cm mélységű alapozása.”
4. §
A Rendelet 9. § (7) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:
„… A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen le kell zárni.”
5. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése „négy urna” szövegrész helyébe a „hat urna” szöveg lép.
6. §
A Rendelet 10. § (7) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:
„... A belső koporsó minden esetben fémkoporsó legyen, amelyet légmentesen le kell zárni,
forrasztással és erre a célra gyártott, a megfelelő szűrőkkel felszerelt szellőző szeleppel kell ellátni.”
7. §
A Rendelet 13. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:
„13. § (2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek. A szegedi lakóhellyel rendelkező elhunyt
személyekre vonatkozó díjkedvezmény mértéke a temetkezési hely díjának 10%-a, amennyiben
temetkezési hely igénybevétele nem történik, úgy a hamvasztás díjának 10 %-a ha a hamvasztás
Szegeden történik.
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8. §
A Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdésében a „Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság” és a
„Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága” szövegrészek helyébe a „Városüzemeltetési és
Fejlesztési Bizottság” és a „Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága” szöveg lép.
9. §
A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„20. § (1) A temető nyitva tartása:
április 15 - től szeptember 30 - ig
október 01- től április 14 - ig

07.00 – 20.00 óráig
08.00 – 17.00 óráig

Halottak Napjához kötődően az üzemeltető a temető nyitva tartását meghosszabbíthatja.”
10. §
A Rendelet 1. sz. melléklete „Kiskundorozsmai temető, Szeged-Kiskundorozsma, Nyugati sor 7.
Hrsz. 662, 663, 664, 665” szövegrész helyébe a „Kiskundorozsmai temető földterülete Hrsz. 662,
663; Kiskundorozsmai temető 0401/1 Hrsz.” szöveg lép.
11. §
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
12. §
Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendelet 9. § (4), (5)
bekezdése, valamint a 10. § (5) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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az 57/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
melléklete
42/2000.(IX.14.) Kgy. rendelet
2. sz. melléklete
A temetkezés legmagasabb hatósági díjai
I. Temetkezési helyek – sírhelyek, sírboltok és urnasírhelyek használati díjai
2011. év

1. Belvárosi temető:
(XVII-XVIII táblák) adományozáskor fizetendő díjak
egyszemélyes sírhely (Ft)

242.380,-

családi urnasírhely (Ft)

187.935,-

urnafülke (férőhely) 10 év /U/D urnafal (Ft)

102.290,-

(XVII-XVIII táblák) kiemelt díjak újraváltás és lejáratkiegészítés esetén
egyszemélyes díszsírhely X. táblában (Ft)

99.885,-

Egyedi díszsírhelyek a temető különböző helyein (Ft)

93.290,-

I. osztályú sírhely:
út mellett lévő sírhely (Ft)

67.530,-

II. osztályú sírhely: (Ft)

61.040,-

Gyermeksírhely bárhol (Ft)

10.995,-

Családi urnasírhely bárhol (Ft)

85.540,-

kivéve a díszsírhelyekkel szemben, a gomba-faház
vonalában, közvetlen az aszfaltozott gyalogút mellett
kialakított területen (Ft)

224.165,-

Kriptahely (bruttó m2)
meglévők meghosszabbítása esetén
I. osztályú (út melletti) (Ft/m2)
II. osztályú táblában (Ft/m2)
Új kriptahely kialakítása esetén (Ft/m2)

34.340,28.480,50.255,-

Hamvszórás díja a Belvárosi temetőben erre a célra
kialakított szóróparcellában
(kandeláberek nélkül) (Ft)

42.820,-
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2. Gyálarét temető
Felnőtt sírhely (Ft)

48.790,-

Gyermeksírhely (Ft)

10.995,-

Családi urnasírhely (Ft)

81.770,-

Kriptahely (bruttó m2)
meglévő meghosszabbítása esetén (Ft/m2)
új kriptahely kialakítása esetén (Ft/m2)

24.185,47.430,-

3. Kiskundorozsmai temető
I. osztályú sírhely
út melletti (kúttól max. 50 méter táv.) (Ft)

55.805,-

II. osztályú sírhely (Ft)

52.560,-

Gyermeksírhely bárhol (Ft)

10.995,-

Családi urnasírhely (Ft)

90.775,-

Kriptahely (bruttó m2)
meglévők meghosszabbítása esetén (Ft/m2)
új kriptahely kialakítása esetén (Ft/m2)

26.805,50.255,-

4. Tápéi temető
Felnőtt sírhely (Ft)

63.345,-

Gyermeksírhely (Ft)

10.995,-

Családi urnasírhely (Ft)

85.540,-

Kriptahely (bruttó m2) (Ft/m2 )

45.125,-

II. Temetőfenntartási hozzájárulási, gépkocsi behajtási és egyéb díjak

1./ Temetőfenntartási hozzájárulás díja: (Ft)

4.295,-

2./ Gépkocsi behajtási díjak:
-

tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén (Ft/év)
tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén (Ft/hó)
tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén (Ft/nap)

25.965,6.490,910,-
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3./ Egyéb díjak:
- meglévő felépítmény tisztítása esetén munkánként (Ft/nap)
- építés során keletkezett hulladék szállítási díja (Ft/alk.)
- betűvésés síremlékre munkánként (Ft/nap)
- áramdíj (Ft/nap)
- áramdíj (Ft/hó)

1.945,5.550,490,2.620,12.880,-

III. Köztemetők egyéb szolgáltatási díjai
1./ Sírásás tevékenység díjai:
a./ sírásás száraz, földnedves talaj esetén
gyermek sírásás(Ft)
normál felnőtt sírásás (Ft)
mélyített felnőtt sírásás (Ft)
urna sírásás (Ft)

5.550,14.240,16.855,3.980,-

b./ sírásás vizes, tapadós talaj esetén
gyermek sírásás(Ft)
normál felnőtt sírásás (Ft)
mélyített felnőtt sírásás (Ft)
urna sírásás (Ft)

5.865,14.865,18.220,4.500,-

c./ sírásás fagyott talaj esetén
gyermek sírásás(Ft)
normál felnőtt sírásás (Ft)
mélyített felnőtt sírásás (Ft)
urna sírásás (Ft)

6.385,16.335,20.730,5.235,-

d./ keretes sírásás száraz, földnedves talaj esetén
gyermek sírásás(Ft)
normál felnőtt sírásás (Ft)
mélyített felnőtt sírásás (Ft)
urna sírásás (Ft)

7.015,17.485,21.985,5.865,-

e./ keretes sírásás vizes, tapadós talaj esetén
gyermek sírásás(Ft)
normál felnőtt sírásás (Ft)
mélyített felnőtt sírásás (Ft)
urna sírásás (Ft)

7.540,18.740,23.245,6.490,-

f./ keretes sírásás fagyott talaj esetén
gyermek sírásás(Ft)
normál felnőtt sírásás (Ft)
mélyített felnőtt sírásás (Ft)
urna sírásás (Ft)

7.855,20.205,25.965,7.750,-
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Az a./ - f./ pontokhoz tartozó szolgáltatási díj tartalma:
- terület előkészítése,
- sírgödör kiásása,
- koporsó sírgödörbe helyezése,
- sírgödör visszatöltése,
- sírhant készítése.
2./ Exhumálás díjai:
2/1. Porladási időn belüli exhumálás:
A típustól és mérettől függő sírásás díja, plusz
a./ 1 - 5 év közötti exhumálás esetén (Ft)
b./ 6 – 15 év közötti exhumálás esetén (Ft)
c./ 16 – 25 év közötti exhumálás esetén (/Ft)

64.915,51.825,38.950,-

2/2. Porladási időn túli exhumálás:
A típustól és mérettől függő sírásás díja, plusz
25 éven túli exhumálás esetén (Ft)

24.605,-

A 2./ ponthoz tartozó díjak tartalma:
-

a terület előkészítése,
a sírgödör kiásása,
a földi maradványok kiemelése és koporsóba helyezése,
a sírgödör visszatöltése, terület rendezése,
a földi maradványok koporsóban történő temetőn belüli más sírhelyre történő szállítása,
illetve, ha a földi maradványok elhelyezésére nem a temetőn belül kerül sor, a koporsó
szállítóeszközre rakása.

A díjak érvényesítésekor a számlából mindenkor egyértelműen ki kell tűnni a sír jellegének.

IV. Egyéb temetkezési szolgáltatások díjai
Harangozás köztemetőben (Ft)

1.360,-

Halotthűtés díja 72 órát meg nem haladó hűtés esetén (Ft/nap)

3.245,-

Halotthűtés díja 72 órán túli hűtés esetén (Ft/nap)

1.950,-

Hamvak kezelési díja (Ft)

7.080,-

Gyászzene:
- alapzene valamennyi temetőben (Ft)
- választott zene valamennyi temetőben (Ft)
- hangosítás ravatalnál valamennyi temetőben (Ft)
Sírhely gyommentesítése valamennyi temetőben (Ft/alkalom)

1.950,7.080,14.240,840,-
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V. Köztemetés egyösszegű díjai (melyek nem tartalmazzák a temetkezési hely díját)
Hagyományos testtemetés esetén: (Ft)
Hamvasztásos temetés esetén: (Ft)

110.000,90.000,-

VI. A szegedi lakóhellyel rendelkező elhunyt személyekre vonatkozó egyszeri kedvezmény mértéke:
- a temetkezési helyek díjának 10 %-a,
- amennyiben temetkezési hely igénybevétele nem történik, úgy a hamvasztás díjának 10%-a
A kedvezmény újraváltáskor nem érvényesíthető.

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
58/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról
szóló 22/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelet 1. számú
melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

2

az 58/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
1. sz. melléklete

1. sz. melléklet a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a víziközműből szolgáltatott ivóvíz
és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról szóló 22/2004. (IV. 15.) Kgy. rendelethez

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjtételek:
2011. január 1-től
− főmérőre alapdíj:
− mellékmérőre alapdíj:

799,70 Ft/hó
377,90 Ft/hó

− ivóvíz szolgáltatás díja:
− szennyvízelvezetés díja:

190,40 Ft/m3
447,60 Ft/m3

A szolgáltató által a lakossági fogyasztók és az önkormányzati fenntartású intézmények részére
biztosított kedvezményes díjak:
− főmérőre alapdíj:
− mellékmérőre alapdíj:

399,70 Ft/hó
188,80 Ft/hó

− ivóvíz szolgáltatás díja:
− szennyvízelvezetés díja:

153,80 Ft/m3
332,70 Ft/m3

a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
59/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3.§ (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) a településtisztasági közszolgáltatást – pályázat alapján – a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. (cégjegyzék száma: 06-09-00-2781, 6728 Szeged, Városgazda sor
1.);”
2.§
A Rendelet 27.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27.§ (4) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre
vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január
15-ig az ingatlan tulajdonosa, illetve használója írásban köteles kérni a szolgáltatótól. A
szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek akkor ad helyt, ha a
kérelmező a bázis évre vonatkozólag legalább a közszolgáltatást igénybe vevő választása
alapján 2 közüzemi (ami lehet gáz, víz vagy elektromos áram számla) számlával igazolja,
hogy az ingatlant életvitelszerűen a kedvezményezett időszakban nem használta.”
3.§
A Rendelet 30.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hulladékszállítási díjkedvezmény megvonására a szolgáltató akkor jogosult, ha hitelt
érdemlően bizonyítja, hogy a kedvezmény igénybevevője az adott kedvezményre nem
jogosult.”
4.§
A Rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
5.§
Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

2
az 59/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet
1. sz. melléklete
az 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
1. sz. melléklete

A szervezett települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás során
alkalmazható legmagasabb díjak
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

I./ Lerakás, ártalmatlanítás
Begyűjtés, szállítás

1,18785 Ft/liter
3,65408 Ft/liter

II./ Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjtételek
(A díjak tartalmazzák az I. pontban szereplő tételeket is.)
110-120 literes gyűjtőedény
240 literes gyűjtőedény
770 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény

1.002,-Ft/ürítés
2.187,-Ft/ürítés
7.016,-Ft/ürítés
10.023,-Ft/ürítés

III./ A szolgáltató által lakossági igénybe vevők részére biztosított kedvezményes díjak:
(A díjak tartalmazzák a I. pontban szereplő tételeket is.)
110-120 literes gyűjtőedény
Nem szabványos gyűjtőedényzet esetén
240 literes gyűjtőedény
770 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény

533,-Ft/ürítés
533,-Ft/ürítés
1.160,-Ft/ürítés
3.723,-Ft/ürítés
5.318,-Ft/ürítés

3./ A 110-120-240 literes hulladékgyűjtő edény bérleti díja:
Az 1100 literes hulladékgyűjtő edény bérleti díja:

327,-Ft/hó
2.500,-Ft/hó

3
az 59/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

az 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
2. sz. melléklete

A település tisztasági közszolgáltatás során alkalmazható legmagasabb díjak
(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Szolgáltató által alkalmazható települési folyékony hulladék kezelési díj:
1.766,-Ft/m³+ a mindenkori
szennyvízelhelyezési díj + a
2011. évi környezetterhelési díj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
60/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fizető parkolási rendszerről, a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15/A. § (1) bekezdésében, valamint a 48.§ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. számú
melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3.§
Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

a 60/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
A „kijelölt várakozási terület”-be tartozó parkolók övezetek szerint
I. övezet (zöld zóna)

Kígyó u.
Nagy J. u.
Károlyi u.
Kiss Ernő u.
Feketesas u.
Széchenyi tér
Kiss Menyhért u.
Dugonics tér
Árpád tér
Eötvös u.
Jókai u.
Aradi vértanúk tere
Toldi u.
Zrínyi u.
Apáthy u.
Oskola u.
Victor Hugo u.
Nádor u.
Bajza u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u.
Horváth M. u.
Takaréktár u.
Berzsenyi u.
Vörösmarty u.
Wesselényi u.
Somogyi u.
Dóm tér
Arany J. u.
Kazinczy u.
Stefánia
Tisza L. krt.
Mars tér
Vár u.

(Tisza L. krt. – Feketesas u.)
(Tisza L. krt. – Széchenyi tér)
(Kossuth L. sgt. – Kölcsey u.)
(K-i, Ny-i oldal)
(Kígyó u.-Széchenyi tér)
(É-i, D-i oldal)
(Nagy Áruház előtt)
(Toldi u. – Zrínyi u.)
(Árpád tér – Aradi vértanúk tere)
(Ny-i oldal)
(Somogyi B. u. – Eötvös u.)
(Somogyi B. u. – Aradi vértanúk tere)
(Zrínyi u. – Oskola u.)
(Somogyi B. u – Victor Hugo u.)
(Roosevelt tér – Kelemen u.)

(Tisza L. krt. – Stefánia)
(Széchenyi tér – Deák F. u.)
(Széchenyi tér – Arany J. u.)
(Arany J. u – Kazinczy u.)
(Széchenyi tér – Deák F. u.)
(Kárász u – Oskola u.)
(Ny-i oldal)
(Takaréktár u. – Dózsa Gy. u.)
(Tisza L. krt. – Dózsa Gy. u.)
(Vár u.- Dózsa Gy. u.)
(Boldogasszony sgt. – Kálvin tér – Felső Tisza-part)

II. övezet (sárga zóna)

Somogyi u.
Dóm tér
Stefánia
Arany J. u.
Kazinczy u.
Révai u.
Palánk
Tömörkény u.
Béla u.
Roosevelt tér
Tisza L. krt.
Tábor u.
Püspök u.
Bolyai J. u.
Bartók Béla tér
Jósika u.
Attila u.
Hajnóczy u.
Török u.
Mérey u.
Kossuth L. sgt.
Rákóczi tér
Gogol u.
Kálvária sgt.
Dáni J. u.
Béke u.
Petőfi S. sgt.
Földvári u.
Honvéd tér
Bódog J. u.
Zászló u.
Szentháromság u.
Boldogasszony sgt.
Szilágyi u.
Bocskai u.
Madách u.
Szent István tér
Vidra u.
Szent Mihály u.
Sóhordó u.
Juhász Gy. u.
Teleki u.
Dugonics u.
Boross J. u.
Boross J. u.
Pulcz u.
Cserzy M. u.
Csemegi u.
Osztrovszky u.
Pusztaszeri u.

(Oskola u. - Korányi fasor)
(K-i oldal)
(Dózsa Gy. u. - Kazinczy u.)
(Dózsa Gy. u. - Stefánia)
(Dózsa Gy. u. - Stefánia)
(Somogyi B. u. - Tömörkény u.)
(Tömbbelső)
(Béla u. - Korányi fasor)
(Roosevelt tér - Tömörkény u.)
(Árvízi emlékmű-Aradi vértanúk tere)
(Mikszáth K. u. - Kossuth L. sgt.)
(Mikszáth K. u. - Kossuth L. sgt.)
(Kálvária sgt. - Attila u.)
(Ny-i, K-i oldal)
(Kálvária sgt. - Attila u.)
(Mars tér-Tisza L. krt.)
(Jósika u. - Tisza L. krt.)
(Mikszáth K. u.- Kossuth L. sgt.)
(Tisza L. krt. - Mars tér)
(Bocskai u.- Párizsi krt.)
(Megyeház előtt és mögötti terület)
(Tisza L. krt. - Jósika u.)
(Dugonics tér-Jósika u.)
(Gogol u. - Béke u.)
(Jósika u. - Petőfi S. sgt.)
(Földvári u. - Dugonics tér)
(Petőfi S. sgt. - Tisza L. krt.)
(Vitéz u. - Földvári u.)
(Vitéz u. - Földvári u.)
(Vitéz u. - Tisza L. krt.)
(Vitéz u. - Tisza L. krt.)
(Kossuth L. sgt. - Madách u.)
(Kossuth L. sgt. - Szent István tér)
(Szilágyi u. - Kálvin tér)
(Minden oldalán)
(Kálvin tér - Szent István tér)
(Szent István tér - Tisza L. krt.)
(Szent István tér - József A. sgt.)
(Tisza L. krt.- Sóhordó u.)
(Tisza L. krt - Sóhordó u.)
(Sóhordó u. - Tisza L. krt. közötti tömbbelső)
(Bakay N. u. - Mars tér)
(Pulcz u-Mars tér)
(Boross J. u. - Pozsonyi I. u.)
(Mars tér - Pozsonyi I. u.)
(Boross J. u - Pozsonyi I. u.)
(Sóhordó u.-Osztrovszky u.)

Juhász Gy. u.
Teleki u.
Dugonics u.
Felső Tisza-part
Zárda u.
Festő u.
Zsótér u.
Háló u.
Munkácsy u.
Kálmány L. u.
Maros u.

(Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
(Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
(Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
(Tisza L. krt.-Római krt. és az Ifjúsági Ház körüli szervízút)
(Felső Tisza-part - Kálmány L. u. - Munkácsy u.)

(Felső Tisza-part – Maros u.)

(Zárda u.-Háló u.)

III. övezet (kék zóna)

Hajnóczy u.
Gogol u.
Kálvária sgt.
Béke u.
Jósika u.
Gyertyámos u.
Nemestakács u.
Ady tér
Egyetem u.
Batthyány u.
Alföldi u.
Petőfi S. sgt.
Zászló u.
Vitéz u.
Szentháromság u.
Boldogasszony sgt.
Markovits u.
Bokor u.
Liliom u.
Apáca u.
Oldal u.
Semmelweis u.
Bánomkert sor
Vadász u.
Madách u.
Lechner tér
Szappanos u.
Füredi u.
Szűcs u.
Imre u.
Bercsényi u.
Pozsonyi I. u.
Bercsényi u
Csongrádi sgt.
Hullám u.
Lengyel u.
Pusztaszeri u.

(Jósika u. - Londoni krt.)
(Jósika u.- Londoni krt.)
(Jósika u.- Londoni krt.)
(Jósika u. - Moszkvai krt.)
(Kálvária sgt. - Gyertyámos u.)
(Moszkvai krt. - Petőfi S. sgt.)
(Petőfi S. sgt. - Moszkvai krt.).

(Bécsi krt.-Batthyány u. között)
(Földvári u.- Nagykörút)
(Vitéz u. - Batthyány u.)
(Petőfi S. sgt. - Boldogasszony sgt.)
(Vitéz u. - Bécsi krt.)
(Vitéz u.- Bécsi krt.)

(Bokor u. - Bécsi krt.)
(Liliom u.- Tisza L. krt.)
(Oldal u.- Liliom u.)
(Kossuth L. sgt. - Lechner tér)
(Párizsi krt. - Szilágyi u.)
(Minden oldalán)
(Párizsi krt. - Lechner tér)
(Szűcs u.- Lechner tér)
(Párizsi krt. - Szent István tér)
(Lechner tér - Szent István tér)
(Szűcs u.- Lechner tér)
(Kossuth L. sgt. - Cserzy M. u.)
(Szűcs u.-Csongrádi sgt.)
(Szt. István tér-Berlini krt.)

(Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.)

Juhász Gy. u.
Dugonics u.
Háló u.
Szt. Miklós u.
Árbóc u.
Szt. György tér
Gál u.
Tímár u.
Sajka u.
Bárka u.
Maros u.

(Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.)
(Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.)
(Maros u.-Sajka u.)

(a Római krt.-i szervízút is)
(Háló u.-Római krt.)

a 60/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete
A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete
A parkoló szelvények és bérletek árai, kezelési költségek.

I.

II.

Parkolási szelvények

Ár (Ft)

„Negyed” parkoló-szelvény

150

„Felező” parkoló-szelvény

230

„Egész” parkoló-szelvény

400

„Napi” parkoló-szelvény

1.415

Bérletek:

II.1 Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

231.000

II.2 Meghatározott övezetre szóló éves bérlet:
Kék-Sárga övezetre szóló

113.400

Kék övezetre szóló

52.200

Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet

280.200

II.3 Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló)

24.860

III. Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság
„Negyed” parkoló-szelvénynek megfelelő

230

„Felező” parkoló-szelvénynek megfelelő

295

„Egész parkoló-szelvénynek megfelelő

490

„Napi” parkoló-szelvénynek megfelelő

1.475

IV. Kezelési költség:
Bérlet csere

1.745

Videó felvétel bemutatás díja a rendelet 11. § (4) bek. alapján.

1.185

A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
61/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) és (2) bekezdésben, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.)
29.§ és 147.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.
(XII.14.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi
térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 6/A. § (1) bekezdésében
„A R. 6.§ (1) bekezdésében foglalt térítési díjat meleg étkeztetési utalvánnyal és/vagy készpénzzel
lehet megfizetni.” szövegrész helyébe „A R. 6. § (1) bekezdésében foglalt térítési díjat meleg
étkeztetési utalvánnyal, illetve a helyébe lépő étkeztetési utalvánnyal és/vagy készpénzzel lehet
megfizetni.” szöveg lép.
2. §
Záró rendelkezések
(1)

Jelen rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 6/A. § (2) bekezdése.

(3)

A R. 1. számú melléklete I. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Gyermekjóléti alapellátások
1. Gyermekek napközbeni ellátása
SZMJVÖ Bölcsődéi Szeged, Párizsi krt. 27.
2010. november 01-től
2011. január 01-től

958 fő
982 fő

- napos bölcsőde:
Címe

Férőhely
2010. november 01-től
(fő)

Férőhely
2011. január 01-től
(fő)

Dobó utcai Bölcsőde

Szeged, Dobó u.44-46.

30

30

Kiskundorozsmai
Bölcsőde

Szeged, Tas u. 8.

60

60

Cső utcai Bölcsőde

Szeged, Cső u. 1.

96

96

Rókusi krt.-i Bölcsőde

Szeged, Rókusi krt. 39.

48

48

Gyík utcai Bölcsőde

Szeged, Gyík u. 23.

96

96

72

72

Bölcsőde neve

Agyagos utcai
Szeged, Agyagos u. 40.
(Módszertani)Bölcsőde

2
96

96

Szentmihályi Bölcsőde Szeged, Óvoda u. 2.

25

25

Vedres utcai Bölcsőde

Szeged, Vedres u. 15.

79

79

Vitéz utcai Bölcsőde

Szeged, Vitéz u. 8.

84

84

Petőfi S.sgt.-i Bölcsőde Szeged, Petőfi S.sgt.63.

40

40

Siha közi Bölcsőde

Szeged, Siha köz 4.

72

96

Szőregi Bölcsőde

Szeged, Szerb u. 21.

24

24

Töltés utcai Bölcsőde

Szeged, Töltés u. 44.

40

40

Hajlat utcai Bölcsőde

Szeged, Hajlat u. 2.

96

96

958

982

Csillag téri Bölcsőde

Szeged, Tünde tér

Összesen:

- időszakos gyermekfelügyelet
bölcsődei üres férőhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig (gyermekenként
legfeljebb havi 10 alkalom, alkalmanként maximum 4 óra)
- játszócsoport (játszóház)
bölcsődei üres férőhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig, gondozónő
segítségével gyermekfelügyelet, vagy gyermek-szülő együttes játék-lehetőségének
biztosítása.
Szükséges igazolások:
A szülők és gyermek(eik) személyi adatait tartalmazó kérelem, gyermek(ek) általános egészségi
állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a szülők és gyermek(eik) jövedelmét igazoló
dokumentumok, a gyermek(ek) és szülők lakcímét igazoló hatósági igazolvány, a szülők
munkáltatói-, vagy iskolalátogatási igazolása, valamint nyilatkozat arról ki részesül a gyermek után
családi pótlékban.”

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző
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