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 Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.
§ (1) bekezdésében rögzített jogok alapján, a 16. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással
élve a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő helyi közúthálózat nem
közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapítására az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(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)2 A közmű bekötő vezeték építésének – útkategóriától és övezettől függetlenül – 2.500,-Ft/db-os
igénybevételi díja legfeljebb 10 napos időtartamra vonatkozik. E rendelet szempontjából közmű
bekötő vezeték építésnek minősül az igénybevétel akkor, ha az ingatlan közmű ellátását biztosító
vezetékszakasz a szolgáltató hálózatához az érintett ingatlan oldalhatárainak közterületre
meghosszabbított vonalán belül csatlakozik.
(3)3 Amennyiben az igénybevételi díj megállapítása során több szorzótényezőt kell figyelembe
venni, úgy a szorzótényezőket össze kell adni.
(4)4 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.
2.§5
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.

Módosította a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2014. december 23-tól)
Kiegészítette a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 1. §-a, módosította a 9/2016.(IV.20.) Önk. r. 1. §-a (hatályos 2016.
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3.§6
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.
4.§
(1) 7 Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre a közút kezelője – a Közgyűlés
Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának javaslata alapján – részleges,
vagy teljes díjmentességet állapíthat meg.
(2) Nem adható a díjfizetési kötelezettség alól részbeni vagy teljes felmentés 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.
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.

Kiegészítette a 31/2004.(VI.28.) Kgy. r. 2. §
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1. sz. melléklet8
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.
Önkormányzati közutak
kategóriái

Belterületi elsőrendű út
(városi főút)
I.
övezet
II.
övezet
III.
övezet
Belterületi másodrendű (városi
forgalmi út) és gyűjtő út
I.
övezet
II.
övezet
III.
övezet

Igénybevétel jellege
Sport, kulturális
rendezvény

2
50,- Ft/ m /nap
2
15,- Ft/ m /nap
2
10,- Ft/ m /nap

Vásár, reklám
tevékenység, egyéb
rendezvény

Építési
munkaterület

2
100,- Ft/m /nap
2
50,- Ft/ m /nap
2
30,- Ft/ m /nap

2
220,- Ft/ m /nap
2
85,- Ft/ m /nap
2
60,- Ft/ m /nap

2
20,- Ft/ m /nap
2
10,- Ft/ m /nap
2
5,- Ft/ m /nap

2
60,- Ft/ m /nap
2
40,- Ft/ m /nap
2
20,- Ft/ m /nap

2
110,- Ft/ m /nap
2
40,- Ft/ m /nap
2
30,- Ft/ m /nap

2
15,- Ft/ m /nap

2
30,- Ft/ m /nap

2
60,- Ft/ m /nap

2
10,- Ft/ m /nap
2
10,- Ft/ m /nap
2
5,- Ft/ m /nap

2
25,- Ft/ m /nap
2
20,- Ft/ m /nap
2
15,- Ft/ m /nap

2
25,- Ft/ m /nap
2
20,- Ft/ m /nap
2
15,- Ft/ m /nap

Belterületi mellékutak
-

lakó és kiszolgáló utak

I.
övezet
II.
övezet
III.
övezet
- kerékpárutak, gyalogutak
és járdák
Külterületi közutak

2
5,-Ft/ m /nap

Minimum igénybevételi díj
útkategóriától függetlenül
2500,-Ft
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

1,00

1,25

1,50

2,00
2,00
5,00

A közút teljes szélességben
történő lezárása esetén
alkalmazandó szorzószámok:

5,00

elsőrendű városi főút
másodrendű és gyűjtő út

4,00

-

Módosította a 49/2008.(XII.17.) Kgy. r. 1. §-a, a 29/2014.(XII.22.) Önk. r. 3. §-a (hatályos 2014. december
23-tól)
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-

egyéb utak

3,00
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2. sz. melléklet
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: 9
I. útkategória

II. útkategória

III. Útkategória

Belterületi elsőrendű utak

Belterületi másodrendű utak

Önkormányzati kezelésű gyűjtő utak

IV. útkategória V. útkategória VI. útkategória VII.útkategória

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.

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.
Szilléri sgt. (Csillag térCsallóközi út
Hajós u. között)
Makkosházi körút
Vörösmarty u.
Csanádi u.

Hársfa u.

Szent Mihály u.

Herke u.
Katona J. u.

Szentháromság
u.
Tanács u.

Kenyérgyári út

Textilgyári út

Kereskedő köz

Thököly u.

Körtöltés u.

Tűzoltó u.

Móravárosi körút

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.

9

Csap u.

Módosította az 1/2005.(II.2.) Kgy. r. 16. § (1) bekezdése, hatályos 2005.02.17-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.

Székely sor

Csongrádi sgt. (Szent István Magyar u.(Vaspálya- Vértói út
tér- Berlini krt. között)
Gőzmalom között)
Csonka u.
Mátyás király tér
Völgyérhát u.
(keleti oldala)
Czékus u.
Mikszáth K. u.Zsámbokréti út
Károlyi u.
Damjanich u.
Muskátli u.

Tisza Lajos körút
Vásárhelyi Pál utca

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 sor- Rózsa u.
Csap u. között)
Gólya u.
Sajka u.

Az igénybevétel díjszámítása esetén figyelembe veendő övezethatárok:
I. övezet
II. övezet
III. 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
Az I. övezet határvonala és a Körtöltés, Újszegeden a Temesvári körút és az Újszegedi
vasútállomás, valamint a belterületi határvonala közötti terület
A Körtöltésen kívüli, Újszegeden a belterületi határvonalon kívüli terület

