Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat rendjéről szóló
57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A Rendelet 2. § (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (3)
- a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. részére vásár és piacszervezés céljára átadott
területek használatára,”
2.§
A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6. § (2) A közterület (1) bekezdés b) pontjának második fordulata és c) pontja szerinti
használóját – a tényleges használat időtartamára ötszörös mértékben számítottan – attól
függetlenül terheli a díjfizetési kötelezettség, hogy a közterület-használat utólagosan
engedélyezhető-e, vagy sem. Utólagos engedélyezés esetén ötszörös mértékű díjat csak a
használat megkezdése és az engedélyező határozat jogerőre emelkedése közötti időszakra
vonatkozóan lehet megállapítani.”
3.§
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) Közterület-használatra vonatkozó engedélyt – a (2) – (3) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon annak
kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.”
4.§
A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A kérelemhez csatolni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl.
társasági szerződés, alapító okirat, cégbírósági bejegyző végzés), amennyiben azt
valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása nem tartalmazza,
b) ideiglenes zöldség-gyümölcs árusítás esetén nyilatkozatot, hogy kereskedelmi,
vállalkozói tevékenységet nem folytat, és használatában 1.500 m2-t meg nem haladó

mezőgazdasági termény előállítására alkalmas földterület van, valamint a földterület
használatra jogosító okirat másolatát,
c) 3 db (legalább 1:100 méretarányú) helyszínrajzot, vázlatot, amely feltünteti a
használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található
létesítményeket, növényzetet.
(2) Az engedélyező hatóság szerzi be:
a) közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátóipari, illetőleg szolgáltató
tevékenység esetén a kereskedelmi hatóság véleményét,
b) műemléki környezetben folytatni kívánt közterület-használat esetén a
műemlékvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását,
c) a közterület fenntartójának, kezelőjének nyilatkozatát,
d) a főépítész városrendezési és városképi szempontból adott véleményét,
e) amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, az ÁNTSZ szakhatósági
állásfoglalását,
f) a 7. § (3) bekezdés és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott kérelmek benyújtása
esetén a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság javaslatát,
g) építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterület-használatok esetén az építési
hatóságok vonatkozó jogerős döntését,
h) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt okiratok kivételével a közterületen folytatni
kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl. egyéni vállalkozói
igazolvány, működési engedély, őstermelői igazolvány).”
5.§
A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (1) Az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester, másodfokon
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási Irodáján, illetve a hivatali kirendeltségeken kell előterjeszteni.
(2) A közterület-használattal kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt
kiegészítésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. előírásait kell alkalmazni.”
6.§
(1) A Rendelet 18. § (4) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (4) d) a 10. § (2) bekezdés b), c), e) pontjaiban felsorolt szerv az állásfoglalásában nem
adott hozzájárulást a közterület-használathoz,”
(2) A Rendelet 18. § (4) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
„18. § (4) h) a közterület-használat során folytatni kívánt tevékenységhez szükséges egyéb
engedély, igazolvány hiányában.”

7.§
(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (1) e) a közreműködő szakhatóságok, a közterület fenntartásával, kezelésével
megbízott szerv előírásait,
f) a közterület-használati díj mértékét, megtérítésének módját, díjmentesség esetén az erre
történő utalást,”
(2) A Rendelet 19. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„19. § (4) Az engedélyező hatóság egyszerűsített határozatot hozhat, ha a kérelemnek helyt ad
és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.”
8.§
A Rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) d) a 10. § (2) bekezdés b), c), e), g), h) pontjaiban felsorolt szervek bármelyike a
közterület-használathoz adott hozzájárulását, engedélyét visszavonta, vagy a hozzájárulás,
engedély érvényét vesztette.”
9.§
A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedélytől eltérő vagy engedély nélküli
használata esetén az engedélyest (használót) az engedélyező hatóság kötelezi a közterülethasználat megszüntetésére és a használattal érintett terület eredetivel legalább egyenértékű
állapotának a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – történő helyreállítására.
(2) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata esetén a közterülethasználó kérelmére az engedélyező hatóság – ha az engedélyezés feltételei fennállnak – a
használatot utólag engedélyezheti.
(3) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) az ideiglenes értékesítő hely forgalmából kizárt árut értékesít, vagy ilyen árut az
ideiglenes árusítóhely területére bevisz,
b) az árusítás során szemetel és azt legkésőbb az árusítás befejeztével nem takarítja
össze,
c) gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt, azon parkol.
(4) Szabálysértést követ el és 25.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a Tisza Lajos
körút páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen, valamint a Mars tér teljes
területén koldul.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot
szabhat ki.”

10.§
A Rendelet 22. §-a hatályát veszti.
11.§
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
12.§
E rendelet 2005. november 15. napján lép hatályba.
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlése a 2005. november 11. napján tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged MJV Közgyűlése
44/2005.(XI.15.) Kgy. rendeletének
melléklete

Szeged MJV Közgyűlése
57/1999.(XII.23.) Kgy. rendeletének
melléklete

FIGYELEM!
A KÉRELMET NYOMTATOTT BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási Iroda
Szeged
Széchenyi tér 11.
6745

06-62/564-364,
06-62/564-395,

KÖZTERÜLETHASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Közterület-használati engedélyt kérő neve, (magánszemély esetén szül. idő):------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Címe:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Közterület-használatért felelős személyi adatai (neve, lakcíme, születési ideje):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Használat célja és módja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Időtartam: ----------- év -----------------------------hó -------- naptól -------------- év -------------------------hó --------napig
A közterület-használat helyének pontos meghatározása: Szeged, ---------------------------------------------------------------------------------

utca/út/krt./sgt. -------------------------------- sz. előtt

zöldsávban, (térburkolaton), illetve a mellékelt helyszínrajz szerint.
A közterület-használat mértéke: ------------------------------ m2
Közterület használatára jogosító okirat megnevezése, száma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:
 3 pld-ban helyszínrajzot 1:100 méretarányban, amelyen fel kell tüntetni a használni
kívánt területet, valamint annak közvetlen környezetében található létesítményeket és
növényzetet.
 cégnél: alapító okirat, cégbírósági bejegyzés,
S z e g e d, --------------- év ---------------------------------------------- hó ------------ nap
-----------------------------------------felelős személy aláírása

-------- --------------------------------kérelmező aláírása

