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Tisztelt Közgyűlés!

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése áprilisi ülésén tárgyalta és fogadta el a város „Smart city”
koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott jövőkép szerint Szeged mint élenjáró tudásközpont a
korszerű  technológiákra  és  a  helyi  innovációs  együttműködésre  építve  olyan  „Smart  city”
szolgáltatásrendszert  nyújt,  amely  a  közszolgáltatások  korszerűsítése  révén  hozzájárul  az
állampolgárok  életkörülményeinek  javításához,  a  vállalkozások  versenyképességének
növekedéséhez és a helyi társadalom ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Ennek megfelelően elindult a koncepcióba foglalt célterületek vizsgálata és folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot az Egyetem szakembereivel a további fejlesztések megalapozása érdekében is. A cél az,
hogy olyan  fejlesztéseket  valósítsunk  meg,  amik  a  város  lakói  számára  a  város  szolgáltatásait
könnyebben elérhetővé teszik. Párhuzamosan a város munkájával az elmúlt hónapokban a Lechner
Tudásközpont,  a  hazai  „Smart  city”  fejlesztések  kormányzatilag  kijelölt  központja  publikálta  a
szakmai  javaslatait  egy részletesebb,  városi  stratégiai  dokumentáció  elkészítéséhez,  így a  város
részéről annak az előkészítése is elkezdődött.

A célterületek közül a jelen előterjesztés a Készpénzmentes város program elindítását célozza, az
ehhez kapcsolódó rendelet módosításokat és határozati javaslatokat gyűjti össze. A készpénzmentes
fizetési  módok terjedése komoly társadalmi hasznokkal jár, részint magának a készpénz kezelés
költségeinek csökkenésével, részint a megnyerhető ügyintézési, fizetési időtartamok csökkenésével.
Az  intelligens  város  megvalósítása  szempontjából  komoly  további  lehetőséget  rejt  az  adatok
elemzésével kialakítható szolgáltatásfejlesztés is, és nyilvánvaló, hogy az elektronikus tranzakciók
térnyerése  hozzájárul  a  gazdaság  fehéredéséhez  is.  A  készpénzmentes  fizetési  megoldások
terjesztése a Magyar Nemzeti Banknak is régi törekvése.

A készpénzmentes városi szolgáltatások fejlesztése szempontjából érdemes áttekinteni az elmúlt
évek  technológiai  és  termékfejlesztései  nyomán  a  vásárlási  szokásokban  és  a  bankkártyák
típusaiban történt jelentős változást.

A  Magyar  Nemzeti  Bank  statisztikája  szerint  jelentősen  növekedett  a  forgalomban  lévő
érintésmentes kártyák száma:

Kártyák száma (db) Fizetési kártyák összesen Érintésmentes kártyák Arány
2014. I. negyedév 8 916 332 2 223 153 25%
2016. I. negyedév 8 971 962 5 036 357 56%

Egy másik, szintén az MNB fizetési rendszerről szóló statisztikájából származó adat szerint a hazai
kibocsátású  fizetési  kártyákkal  lebonyolított  vásárlási  forgalomnak  is  egyre  nagyobb  része
bonyolódik online kártyás tranzakció formájában:

Vásárlási forgalom (db) Fizikai kereskedőknél

Internetes  vásárlás,
postai  és  telefonos
megrendelés Arány

2014. I. negyedév 70 879 825 3 701 176 5%
2016. I. negyedév 100 521 373 7 111 622 7%

A fenti két trend megalapozza a városi szolgáltatások továbbfejlesztését részint az érintésmentes
kártyák  használatának  bevezetésére,  a  készpénzfizetés  helyett,  illetve  az  online  szolgáltatás
megrendelési és fizetési szolgáltatások fejlesztésére és a kártyás fizetéssel való összekötésére.



Az  előterjesztés  a  Készpénzmentes  város  program  végrehajtása  érdekében  az  alábbi
tevékenységeket tűzi ki célul:

1. A parkolási  rendszer  rugalmasabbá  tétele,  utcai  parkoló  automaták  telepítése,  szintén
érintésmentes fizetéssel kiegészítve.

2. Érintésmentes  kártyával  vásárolható,  elektronikus  fedélzeti  jegy  bevezetése  a  szegedi
közösségi közlekedésben.

3. Étkezési díj online megrendelésének és kifizetésének bevezetése.
4. Távhőszolgáltatás online számlázásának és díjfizetésének a bevezetése.

I. FIZETŐ PARKOLÁSI RENDELET

A készpénzmentes  fizetési  megoldások  bevezetése  mellett  a  jogszabályváltozások  miatt  és  az
elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.
30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

A „Smart city” koncepcióban meghatározott modernizációs célok eléréséhez a Szeged város fizető
parkolási  rendszerén belül  eddig alkalmazott  „előre vásárolt  parkolási  szelvény” alkalmazásával
üzemelő rendszer megszüntetésére, és a parkolójegy árusító automatás fizetési rendszerre történő
áttérés  vált  elérhetővé.  Az  elmúlt  években  a  parkolóautomatákban  alkalmazott  technológia,
elsősorban az akkumulátorok élettartamának növekedése lehetővé tette, hogy betápláló kábelhálózat
kiépítése  nélkül  lehessen  automatát  telepíteni.  A  parkolási  zónákban  200  millió  forintos
beruházással 116 napelemes, akkumulátoros automata kerül telepítésre. Ezzel megoldható, hogy 75
méternél többet sehol nem kell gyalogolni az automatáig. Az új automaták költséghatékonyságához
hozzájárul  a  mobil  kommunikációs és a fizetési  megoldások olcsóbbá válása is.  A bevezetendő
rendszer korszerű módon lehetővé teszi a parkolójegy helyszínen történő megvásárlását készpénzzel
(forint  és  euró  pénzérmével  egyaránt),  valamint  az  érintés  nélküli  bankkártyás  fizetéssel.  A
mobiltelefonon keresztül történő parkolási jogosultság vásárlására korábban az országban az elsők
között  volt  lehetőség, ez természetesen a továbbiakban is elérhető lesz,  de a start-stop rendszer
bevezetésével rugalmasabbá válik.

Az új parkolási rendeletben szerepel az „előre vásárolt parkolási szelvény” alkalmazásával üzemelő
rendszer  megszüntetése  2017.  április  30-al,  valamint  a  parkolójegy  árusító  automatás  fizetési
rendszerre történő áttérés 2017. május 01-től. Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben az
eddigi három fizető parkolási zóna helyett kettő zóna kerül kialakításra. A „zöld” zóna változatlan
marad, a „kék” és a „sárga” zóna egy új „sárga” zónává alakul. A zónahatárok pontosítása során két
új  útszakasz  kerül  a  fizetőparkolási  rendszerbe  bevonásra.  Ezek  az  Állomás  utca,  valamint  a
Pozsonyi Ignác utca (Csemegi utca és Bakay Nándor utca közötti) szakaszai.

Az  előterjesztéshez  csatolt  rendelettervezet  1.  sz.  és  2.  sz.  mellékletében  a  fizető  parkolási
rendszerbe  tartozó  parkolóhelyek  zónahatárokkal  körülírt  területen  belül  helyezkednek  el.  A
rendeletben  az  utcaszakaszok  eddigi  feltüntetése  helyett  a  különböző  fizetési  zónákba  tartozó
területek zónahatárokkal körülírtan kerültek meghatározásra.

Jogszabályváltozás következtében (OTÉK) Szeged város fizető parkolási övezet területén Szeged
Megyei  Jogú Város Önkormányzatának a  rendelkezésre álló  fizetőparkolók számával  arányosan
(1%) elektromos autók számára töltőoszlopokat kell telepíteni. A fizető parkolási övezet területén
található 2150 parkolóhelyen így kötelezettségként 22 parkolóhelyen kell biztosítani a elektromos
autók számára a parkolás, és töltés feltételeit együttesen. A töltőoszlopok telepítése (energia ellátás
biztosítása;  töltőoszlop  beszerzése,  telepítése)  költséghatékony  módon  úgy  lehetséges,  ha
csoportosítva kerülnek telepítésre. A telepítendő hagyományos töltőoszlopok bekerülési költsége a
„Jedlik Ányos” terv szerinti költségadatok figyelembe vételével mintegy 31 millió forint amelyet az



önkormányzat parkolóalapjának terhére kell megvalósítani.

Az oszlopok telepítésére javasolom, hogy a telepítés frekventált területen, közintézmények részére
biztosított kizárólagos várakozóhelyek csökkentésével történjen. Javasolom, hogy Szeged Megyei
Jogú Város  Polgármesteri  Hivatal  Feketesas  utcai  parkolók helyén  (4  db),  a  Csongrád Megyei
Kormányhivatal és Járási Hivatal Rákóczi téri (Török utca felőli) parkolók helyén (12 db), és a
Csongrád Megyei  Főügyészség Stefánián  parkolók helyén  (6  db)  elektromos  töltőhely kerüljön
kialakításra a hivatalok részére kijelölt várakozóhelyek helyén. Ezek az elektromos autók számára
szolgáló töltő-várakozóhelyek a fizetőparkolási rendszer részeként üzemelnének a továbbiakban is,
melyeket  helyszínenként  egy  kivételével  bármely  autós  igénybe  vehet.  A helyszínenként  egy
parkolót  kizárólagosan  elektromos  autók  használhatnának,  ami  a  jövőben,  az  elektromos  autók
számának növekedése esetén természetesen növelhető lesz.

Az új rendeletben számos, a korábbitól eltérő szabályozás került beépítésre:

–  Kedvezményes  lakossági  bérletet  csak  az  övezeten  belül  állandó  lakóhellyel  rendelkező
természetes  személyek,  mint  jármű  üzemeltetők  vásárolhatnak,  legfeljebb  2  db-ot  évente  a
lakóhelyükhöz legközelebb eső két, általuk megnevezett utca parkolóhelyeinek igénybevételére. Az
éves  lakossági  bérlet  váltására  jogosult  személy  az  éves  kombinált  bérlet  árából  az  első
személygépjárműre 99 %-os, a második személygépjárműre 75 %-os díjkedvezményben részesül.
Tartózkodási hellyel rendelkező személy nem válthat kedvezményes lakossági bérletet.

–  Az  új  rendelet  elegendő  átmeneti  időt  biztosít  a  jelenleg  hatályos  „előre  vásárolt  parkolási
szelvény”  alkalmazásával  üzemelő  rendszer  megszüntetésére,  és  az  új  parkolójegy  árusító
automatás  fizetési  rendszer  bevezetésére.  A parkolójegy  árusító  automatás  fizetési  rendszerre
történő  áttérés  2017.  május  01-től  alapjában  megváltoztatja  az  eddigi  parkolást.  A parkolójegy
vásárlása az automatáknál pénzérmés és érintésmentes bankkártyás fizetéssel lehetséges majd.

– A parkolójegy árusító automatás fizetési rendszerre történő áttérés lehetőséget biztosít,  hogy a
legkisebb  várakozási  idő  ½ óráról  ¼ órára  csökkenjen.  A „napijegyes”  parkolás  megszűnik.  A
parkolójegy  árusító  automaták  egyszerre  maximum  4  óra  hosszúságú  várakozásra  vonatkozó
parkolójegyet adnak ki. A megvásárolt parkolási jogosultság lejártát követően új jegy vásárlásával
folytatható a parkolás úgy, hogy a gépjármű a parkolóhelyen marad.

–  Lényeges  változás  továbbá,  hogy  a  felmutatóra  szóló  bérleteken  kívül  a  többi  bérlettípusra
vonatkozóan  „virtuális  bérlet”  kerül  bevezetésre.  Ez  a  megoldás  az  ügyfelek  részére  rendkívül
előnyös (megszűnik az elveszett, illetve a nem megfelelően elhelyezett bérletek miatti utánjárás), az
üzemeltetés  részéről  költségkímélő,  és  a  papírfelhasználás  csökkenése  miatt  környezetvédelmi
szempontból is támogatandó.

– Mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultság az eddig alkalmazott „előre vásárolt parkolási
szelvény” alkalmazásának 2017. április 30-al történő megszűnése miatt („negyed”, „fél”, „egész”
szelvényekhez alkalmazkodó mobilfizetés) átalakításra kerül „start-stop” rendszerűvé. A parkolás
megkezdésekor küldött SMS-el az autós elindítja a fizetést, és a várakozás befejeztével szintén SMS
küldéssel állítja le.

–  A  fizető  parkoló  övezeten  belüli,  az  Európai  Uniós  támogatással  megvalósult  közút-
rekonstrukcióval  érintett  útszakaszok  (Semmelweis  utca,  Gutenberg  utca,  Bánomkert  sor)  a
fenntartási kötelezettség leteltét követően a fizető parkoló rendszer részeként üzemelnek.
Hatásvizsgálat:  Megszűnik  az  országosan  jelenleg  egyedülálló  előre  vásárolt  és  helyszínen
érvényesített  jeggyel  történő várakozás,  az ügyfelek részére egyszerűbb,  utánjárást  nem igénylő
mód kerül kialakításra. Megszűnik a hibásan elhelyezett jegyek miatti pótdíjazás, illetve az ezzel



kapcsolatos ügyintézés. A perc alapú start-stop rendszerrel az ügyfél költséget takaríthat meg, mivel
a  befizetett  díj  teljesen  arányos  a  parkolási  idővel.  Az  új  rendszernek  köszönhetően  várhatóan
felgyorsul  a  parkolás  „forgási  sebessége”,  relatíve  több  szabad  parkolóhely  áll  rendelkezésre,
csökken a kedvezményes lakossági bérlettel történő visszaélések száma.

II. ELEKTRONIKUSAN  VÁLTOTT  FEDÉLZETI  JEGY  BEVEZETÉSE  A
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN

A helyi  közösségi közlekedés egyik vonaljegytípusa a járművön váltható ún.  járművezetői jegy.
Ezen értékszelvény-típus tipikusan a közösségi közlekedést rendszeresen nem használó utasok előre
nem  tervezett,  ad  hoc  utazási  igényeihez  teremt  a  járművek  fedélzetén  spontán  jegyvásárlási
lehetőséget, az elővételben megváltott vonaljegyekhez képest drágábban. (Jelenleg az elővételben
váltott jegy ára 320 Ft, a járművön váltott jegyé 400 Ft.) Ennek oka, hogy a járművezetői jegy
eredeti funkciója nem a normál napi utazási igények jegyváltásához kapcsolódott, hanem egyfajta
kiegészítő, kényelmi szolgáltatást biztosított, arra az esetre, ha az utas nem tudott előre gondoskodni
a vonaljegyről.

Az elmúlt években az a tendencia bontakozott ki, hogy az eladott járművezetői jegyek száma évről
évre  magasabb  (éves  I-VII.  hó  összehasonlításaiban:  2014/2013:  127,3%;  2015/2014:  118,8%;
2016/2015:  117,5%),  míg  a  vonaljegy  eladás  az  elmúlt  években  stagnált,  vagy  kismértékben
csökkent.

A járművezetői jegy eladása olyan mértéket ért el az elmúlt években, ami már problémát jelent.  A
fedélzeti  jegyeladásra  szükségszerűen  ráfordítandó  idő  hozzájárul  a  menetrend  tartásával
kapcsolatos  nehézségekhez,  és  ezt  a  közszolgáltatási  szerződés  pénzügyi  szankcióval  fenyegeti,
noha a jegyeladásból adódó késés nem róható a szolgáltató terhére.  Napi szintű gondot okoz a
jegyváltáskor  a  pénzváltás,  és  általában  is  a  járművezető  pénzkezelési  többletfeladattal  való
terhelése.

Európában egyre elterjedtebb a  készpénzes fizetések helyett  a bankkártyák használata,  melynek
praktikus  formája  kis  értékű  tranzakciókra  az  érintésmentes  bankkártyák  rendszere.  Ennek
bevezetése  a  fedélzeti  jegyértékesítést  gyorssá,  mindenki  számára  elérhetővé  tenné  a  hátrányos
következmények  (járművezető  pénzkezelése,  időszükséglet,  pénzvisszaadási  problémák)
kiküszöbölése mellett.

Fentiekre  figyelemmel  javaslom  2017.  május  1-i  hatállyal  a  szegedi  közösségi  közlekedési
járművek  fedélzetén  egy új  jegytípus  –  az  érintésmentes  kártyával  megváltott  ún.  elektronikus
fedélzeti jegy bevezetését a járművezetői jegy jelenlegi árához képest olcsóbban, ezzel egyidejűleg
a jelenlegi járművezetői jegy megtartását megemelt áron.

A fejlesztési elképzelés szerint a troli buszokon és az autóbuszokon 1-1 db, a villamosokon 2 db
bankkártyás  fizetést  lehetővé  tévő  eszköz  kerül  telepítésre.  Tekintve,  hogy a  készpénz  mentes
fizetést  biztosító  eszközök  napjainkban  jelentős  ütemben  fejlődnek  a  minden  tekintetben
előnyösebb  megoldás  ezek  bérleti  konstrukcióban  történő  üzemeltetése.  Négy  éves  bérleti
időtartamot feltételezve a  rendszer teljes költsége mintegy 150  millió  forint,  amelyet  a Szegedi
Közlekedési Kft.  biztosít.  A négyéves üzemeltetési  időszak tapasztalatai,  valamint az időközben
végrehajtott  eszközfejlesztések  ismeretében  lehet  dönteni  a  rendszer  további  üzemeltetésének
módjáról.

A  személyszállítási  szolgáltatásokról  szóló 2012.  évi  XLI.  törvény 25. § (3)  j)  pontja  szerint  a
közszolgáltatási  szerződésnek  tartalmaznia  kell  a  személyszállítási  közszolgáltatások  díjait,  a
pótdíjak  és  a  díjalkalmazási  feltételeket,  valamint  ezek  megsértése  esetén  érvényesíthető



jogkövetkezményeket,  ezért  a  döntés  a  Közszolgáltatási  szerződések  módosításával  jár,  mely  a
Közgyűlés hatásköre.

III. KÖZÉTKEZTETÉS ONLINE MEGRENDELÉSE ÉS BEFIZETÉSE

III/1.

Az NGSZ végzi a közétkeztetési feladatokat az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák (45),
valamint  az  Önkormányzat  közigazgatási  területén  működő  állami  fenntartású  általános  iskolák
(23), gimnáziumok (4), kollégiumok (5), szakképző iskolák (10) valamint a – jogszabályi előírás
szerint, mint nem önkormányzati intézmény – Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola esetében.

A fenti intézmények tekintetében a szülők közel 9.500 gyermek étkezési térítési díját a tárgyhónapot
megelőző hónapban készpénzzel vagy meleg étkezési utalvánnyal rendezik.
Az NGSZ és a RITEK Zrt. megvizsgálta az étkezési térítési díj készpénzfizetés melletti lehetséges
elektronikus  fizetési  módjait.  A költség  és  haszonelemzés  szempontjából  az  online  internetes
étkezési  megrendelés  és  az  interneten  bankkártyával  történő  (VPOS)  befizetés  informatikai
kifejlesztésében  állapodtak  meg.  Ennek  végeredménye  képpen  a  RITEK  Zrt.  elkészítette  –  a
korábban  belső  adminisztrációra  használt  –  ún.  ETELKA étkezési  szoftvermodulba  integrálódó
internetes ETELKA weblapot.

A szülők a  gyerekek étkezését  ezen  a  https://etelka.szeged.hu/ weblapon keresztül  tudják  majd
megrendelni  és  otthonról  bankkártyával  befizetni,  illetve  amennyiben  szükséges  akkor  a
megrendeléseket  módosítani.  A  készpénzfizetés  és  az  étkezési  utalvánnyal  történő  befizetés
továbbra is lehetséges marad.

A rendszer működésének költsége várhatóan éves szinten kb. 3.100 eFt körül alakul az étkezést
fizetők 30%-os internetes igénybevételi arányával számolva. Ezt a költséget az Önkormányzat a
továbbiakban is átvállalja a szülőktől.

Most a program banki auditálása és tesztelése folyik. Ezután várhatóan 2016. szeptember végén
indul a bevezető időszak, melynek során a Béke Utcai Általános Iskolában kerül kipróbálásra a
rendszer. Amennyiben ez az időszak is sikeres lesz, akkor előreláthatólag 2017. januárig az összes
fenti intézményben, illetve az önkormányzati fenntartású bölcsődékben is elindításra kerülhet az
online rendelés és internetes kártyás fizetés.

III/2.

Az online fizetési mód tervezett bevezetése érinti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a
köznevelési  intézményekben  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  3/2013.  (II.  27.)
önkormányzati  rendeletet  is,  hiszen  ez  a  rendelet  szabályozza  a  térítési  díjak  megfizetésének
módjait.

A R. 4. § (1) bekezdése tartalmazza a térítési díjak megfizetésének rendjét. E bekezdést javaslom
kiegészíteni  az  étkezés  online  módon  történő  megrendelésére,  befizetésére  és  lemondására
vonatkozó rendelkezéssel:

„Az Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben az étkezés megrendelése, a térítési díj
megfizetése és az étkezés lemondása a Portálon keresztül is történhet. Online rendelés, bankkártyás
fizetés esetén a tárgyhót megelőző hónap 27-ig kell a térítési díjat megfizetni.„
Az önkormányzati  rendelet  7.  §-a  rendelkezik a  térítési  díjak megfizetésének módjáról,  melyet
módosítani javasolt a térítési díj online megfizetésének lehetőségével.

https://etelka.szeged.hu/


„A R. 5. § (1) bekezdésében, továbbá a 6.§-ban foglalt foglalt térítési díjat papír alapú étkezési
utalvánnyal – Erzsébet, Ticket Restaurant, Sodexo utalvánnyal – és/vagy készpénzzel,  illetve az
Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben a Portálon történő online rendelés esetén
bankkártyával lehet megfizetni.”

A R. 7/B § (2) bekezdésének tervezett módosítása pontosan rögzíti, hogy a térítési díjakat a 7. §-ban
meghatározott módon kell fizetni.

A R. 2. §-ában  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
nem hatályos rendelkezései szerepeltek, ennek módosítása szükséges a hatályos szabályozás szerint.
Ehhez kapcsolódik a R. 4. § (2) bekezdésének módosítása.

A R. hatályos szövege letölthető:

https://www.szegedvaros.hu/wp-content/uploads/rendeletek/3_2013_8_2016_h.pdf?5e6c3b

III/3.

SZMJVÖ  Bölcsődéinek  (továbbiakban:  Intézmény)  egyes  telephelyei  között  férőhelyszám
átcsoportosítás vált szükségessé az alábbi indokok alapján:

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  a  TOP-6.2.1-15
kódszámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
támogatási  felhívásra  „Bölcsődefejlesztési  Program  Szegeden  I.  ütem;  Cső  utcai  Bölcsőde
korszerűsítése” tárgyában.

A szóban  forgó  telephelyen  a  pályázati  támogatás  segítségével  többek  között  a  homlokzati
nyílászárók  cseréje,  fűtéskorszerűsítés,  az  épületek  külső  szigetelése,  vizesblokkok  felújítása,  a
belső elektromos hálózat felújítása valósul meg.  A munkálatok tervezett időtartama négy-öt hónap.
A közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően,  várhatóan  2016.  november  közepétől  kezdetét
veszik  a  felújítási  munkálatok,  emiatt  ideiglenesen  a  Cső  utcai  bölcsődébe  felvételt  nyert
gyermekek másik bölcsődei telephelyre történő áthelyezése és a bölcsődei férőhelyek számának
átcsoportosítása szükséges.

Az Intézmény teljes férőhelyszáma (982 fő) nem változna.

A jelenleg 96 fős férőhelyszámmal működő Cső utcai telephely férőhelyszámából 12 férőhely a
jelenleg  96  férőhellyel  működő  Hajlat  utcai  telephelyre,  36  férőhely  a  jelenleg  72  férőhellyel
működő  Agyagos  utcai  telephelyre,  23  férőhely  a  jelenleg  94  férőhellyel  működő  Gyík  utcai
telephelyre, 24 férőhely pedig a jelenleg 48 férőhellyel működő Rókusi körúti telephelyre kerül át.
Az átcsoportosításokkal a Hajlat utcai telephely férőhelyszáma 108 főre, az Agyagos utcai telephely
férőhelyszáma 108 főre, a Gyík utcai telephely férőhely száma 117 főre, a Rókusi körúti telephely
férőhelyszáma 72 főre emelkedik.

Az  Intézmény  a  fenti  változásokkal  2016.  november  1.  napjától  kezdené  meg  működését,
figyelemmel  a  szolgáltatási  nyilvántartásban  történő  bejegyzés  ügyintézési  idejére  és  az  ahhoz
szükséges  szakhatósági  engedélyek  (Nemzeti  Rehabilitációs  és  Szociális  Hivatal,  járási
népegészségügyi  intézet,  tűzvédelmi  szakhatóság)  beszerzésére.  E  hatósági  eljárások
megindításához szükséges a fenntartói döntés meghozatala a férőhelyszámok átcsoportosításáról.
A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  és  a  köznevelési  intézményekben  nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. sz. melléklet a)
pontja tartalmazza az egyes bölcsődei telephelyek férőhelyszámait, így fentiek alapján a rendelet

https://www.szegedvaros.hu/wp-content/uploads/rendeletek/3_2013_8_2016_h.pdf?5e6c3b


mellékletének módosítása is szükséges.

A 6724 Szeged, Rókusi körút 39. szám alatti bölcsődei telephely címe módosult Rókusi körút 37-
39. számra, e változást szintén át kell vezetni a rendelet I. sz. melléklet a) pontjában.

IV. ONLINE SZÁMLÁZÁS A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN

2016. július 1. napjával az IKV Zrt-ből kiválással létrejött a távhőszolgáltatási tevékenységet ellátó
új közszolgáltató, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Szegedi Távfűtő Kft.
Az átalakulás folyamata zökkenőmentesen zajlott le, az új cég megszakítás nélkül, folyamatosan
biztosítja a melegvíz-ellátást és a távhőszolgáltatást Szeged városában.

Az Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos elsődleges célnak és kiemelkedő fontosságúnak
tartja, hogy az önkormányzati társaságok által nyújtott szolgáltatások megfeleljenek a XXI. század
követelményeinek és a lakosságot minél szélesebb körben és fejlettségi fokon szolgálják ki.

Magyarországon az internet hozzáférés elterjedtsége, az internethasználat gyakorisága szintén maga
után  vonja  azt  az  elvárást,  hogy  a  közszolgáltató  olyan  ügyfélbarát  ügyintézést  nyújtson  a
lakosságnak, mely során megkönnyíti a számlafizető és a szolgáltatást igénybe vevő életét.

Az újonnan létrejött Szegedi Távfűtő Kft.-nél bevezetendő e-ügyintézés előnyei:

• az ügyfél számára a gyorsaság, a kényelem, és hogy a nap 24 órájában rendelkezésre áll
• a  társaság  oldaláról a  költségmegtakarítás,  a  hatékonyság  növelése  és  az  adminisztratív

folyamatok egyszerűsítése.

A Szegedi Távfűtő Kft. az elmúlt hónapokban elkészíttette az e-ügyintézéshez szükséges fejlesztést,
melynek keretében lehetőség van az azt igénylő felhasználók részére hiteles aláírással ellátott havi
számlák  kiállítására  pdf  formátumban,  online  lekérdezhető  számlatörténet  előállítására,  online
mérőóraállás bediktálására, valamint online számlázási cím-változás bejelentésére.

Az e-ügyintézés kiegészítéseként az ügyfelek részére a szolgáltató 2016. december 31-ig bevezeti
az online fizetési lehetőséget.

Tisztelt Közgyűlés!

A „Smart city” koncepció végrehajtása más területeken is folyamatban van: jövő év elejétől mind a
két  közlekedési  szolgáltató  járművein  ingyenes  wifi  szolgáltatás  lesz  elérhető,  és  vizsgáljuk  a
jelenlegi  közterületi  wifi  szolgáltatás  bővítését  is.  Tervezzük,  hogy  az  önkormányzat  számára
rendelkezésre álló adatok (pl. menetrendek, közlekedési információk) minél szélesebb körét tegyük
közzé a nagyközönség és a fejlesztők számára is elérhető formában ("Open Data").

Kérem a Tisztelt  Közgyűlést,  hogy az előterjesztést  megtárgyalni,  a  rendeleteket  megalkotni  és
határozati javaslatok szerinti döntéseket meghozni szíveskedjen.

Szeged, 2016. szeptember 14.

Dr. Botka László
polgármester



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2016. (…....) önkormányzati rendelete

Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi
közutakon,  az  önkormányzat  tulajdonában  álló,  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánutakon,
valamint  tereken,  parkokban  és  egyéb  közterületeken  kijelölt  várakozási  övezetekre,  kivéve  a
taxiállomásokat és a filmforgatás céljából a stáb parkolásához igénybe vett közterületeket.

(2) A rendelet hatálya a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár kivételével
kiterjed valamennyi  rendszámmal,  illetve  hatósági  jelzéssel  rendelkező járműre,  a  három- vagy
négykerekű segédmotoros kerékpárra, és azok üzembentartójára.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

• rendszer üzemeltető: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződés alapján a Szegedi Közlekedési Kft. (székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8.);

• üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés
vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek;

• várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2 pontjában meghatározott módon
kijelölt,  Huszár  Mátyás  rakpart,  Korányi  fasor,  Állomás  utca,  Oldal  utca,  Bécsi  körút,
Moszkvai körút, Londoni körút, Bakay Nándor utca, Pozsonyi Ignác utca, Kossuth Lajos
sugárút,  Párizsi  körút,  Berlini  körút,  Brüsszeli  körút, Római körút,  Felső Tisza-part  által
körbehatárolt és „várakozási övezet” táblával megjelölt területe;

• parkolási  zóna:  a  várakozási  övezeten  belüli,  eltérő  díjfizetési  kötelezettség  alá  eső,  a
várakozás feltételeit tartalmazó tájékoztató táblákkal megjelölt terület. Az egyes parkolási
zónák  megjelölését  2017.  április  30-ig  az  1.  sz.,  2017.  május  1-től  a  2.  sz.  melléklet
tartalmazza;

• megállás: járművel a be- és kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges
ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy
helyben tartózkodás;



• várakozás,  parkolás:  járművel  a  megállásnál  hosszabb  ideig  történő  egy  helyben
tartózkodás;

• munkaszüneti napok: heti pihenőnapok (szombat, vasárnap), továbbá január 1., március 15.,
húsvéthétfő,  május  1.,  pünkösdhétfő,  augusztus  20.,  október  23.,  november  1.,  továbbá
december 24. és 31. közötti időszakban lévő napok, valamint a munkaszüneti napok körüli
munkarendről kiadott miniszteri rendeletben meghatározott munkaszüneti napok;

• parkolóautomata: parkolójegyet árusító telepített berendezés.

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. A díjköteles várakozási területek és azok kategóriájának kijelölése, valamint a díjfizetés alól
mentesítettek köre

3. §

(1)  A kijelölt  várakozási  övezeten  belül  eltérő  díjfizetési  kötelezettség  alá  eső  parkolási  zónák
találhatók. A 2017. április 30. napjáig érvényes (zöld, sárga, kék) zónákat az 1. sz. melléklet,  a
2017. május 1. napjától érvényes (zöld, sárga) zónákat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A kijelölt várakozási övezetben munkanapokon 800 és 1800 óra között, továbbá a Mars téren, a
Boross József, a Pulcz, a Csemegi, a Pozsonyi Ignác és a Cserzy Mihály utcákban munkanapokon
és szombaton 800 és 1200 óra között

a) előre  megvásárolt  –  a  3.  sz.  melléklet  szerint  nyomtatott  és  érvényesített  –  parkoló
szelvénnyel (továbbiakban: parkolószelvény),

b) parkolóautomatából megvásárolt jeggyel (továbbiakban: parkolójegy),

c) érvényes parkolási bérlettel (továbbiakban: bérlet),

d) mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultsággal,

e) valamint a mozgásában korlátozott személy részére kiadott „Parkolási Igazolvány”-nyal

szabad várakozni. Munkaszüneti napokon a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele – a
szombati napra vonatkozó fenti kivételtől eltekintve – díjmentes.

(3) A kijelölt várakozási övezeten a betegszállító járművek, a mozgásukban korlátozott személyeket
szállító járművek, továbbá a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek
külön jogszabályban meghatározottak szerint várakozhatnak.

(4)  A figyelmeztető  jelzést  /sárga  villogó  fényt/  jogszerűen  használó  közszolgáltató  járművei,
valamint  út  vagy  közmű  építésére,  fenntartására,  illetőleg  tisztítására  szolgáló  járművek,  e
tevékenységük végzése során díjmentesen várakozhatnak.

(5)  A kijelölt  várakozási  övezeten  a  fizető  parkolási  rendszerrel  kapcsolatos  közúti  jelzőtáblák
kihelyezése,  útburkolati  jelek felfestése,  illetve eltávolítása – a  közút  kezelőjének hozzájárulása
alapján  –  a  rendszer  üzemeltetőjének  feladata.  A  fenti  eszközök  karbantartásához  a  közút
kezelőjének hozzájárulása nem szükséges.



4. Az előre megvásárolt és helyszínen érvényesített parkolószelvénnyel történő parkolás
szabályai

4. §

(1) A parkolóhelyek igénybevételére a 3. sz. melléklet  szerinti  „napi”,  „egész”,  „felező”,  illetve
„negyed” megjelölésű parkolószelvények vásárolhatók.

(2) Az előre váltott parkolószelvényt a parkolóba való megérkezéskor, a parkolás megkezdésének
időpontját (hónap, nap, óra, perc jelölés) tartalmazó szelvényrészek kitépésével érvényesíteni kell.
Az így érvényesített szelvényt a jármű első szélvédő üvege mögött vagy a vezetőülés felőli első
ablakán belül, kívülről jól látható helyen és ellenőrizhető módon kell elhelyezni úgy, hogy az teljes
terjedelmében  látható  legyen.  Egyidejűleg  annyi  parkolószelvényt  kell  érvényesíteni,  ahány
parkolóhelyet a jármű elfoglal.

(3) Napi parkolószelvénnyel az övezet bármely zónájában az érvényesítés napján 000 óra és 24 óra
között szabad várakozni.

(4) Egész parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama:

- zöld zóna: 1 óra,
- sárga zóna: 2 óra,
- kék zóna: 4 óra.

(5) Két egész parkolószelvény egyidejű érvényesítésével az egyes parkolási zónákban a parkolási
időtartam  kétszeresére  növelhető  (leghosszabb  parkolási  időtartam).  A  szelvényeket  úgy  kell
érvényesíteni, hogy a második szelvényen rögzített parkolás kezdetét jelző időpont megegyezzen az
első szelvény szerinti parkolási jogosultság lejárati idejével. 

(6) Felező parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama:

- zöld zóna: 30 perc,
- sárga zóna: 1 óra,
- kék zóna: 2 óra.

(7) Negyed parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama:

- zöld zóna: a negyed parkolószelvény nem alkalmazható,
- sárga zóna: 30 perc,
- kék zóna: 1 óra.

5. A parkolóautomatából vásárolt jeggyel történő parkolás szabályai

5. §

(1) A parkolóhely járművel történő elfoglalásakor a jármű vezetője a parkolóautomatába rögzíti a
jármű rendszámát és a tervezett  várakozási időt. Fizetést követően az automata által  nyomtatott
parkolójegyet  a  jármű első szélvédő üvege mögött  vagy a vezetőülés  felőli  első ablakán belül,
kívülről  jól  látható  helyen  úgy kell  elhelyezni,  hogy teljes  terjedelmében  ellenőrizhető  legyen.
Egyidejűleg  annyi  parkolójegyet  kell  vásárolni,  ahány  parkolóhelyet  a  jármű  elfoglal.  A
megvásárolható  maximális  parkolási  idő  4  óra  hosszúságú.  A parkolási  idő  lejártát  követően  a
parkolóhelyet a járművel el kell hagyni vagy új parkolójegyet, illetve új parkolási jogosultságot kell



vásárolni.

(2)  A minimálisan  fizetendő  várakozási  díj  az  adott  várakozási  területen  érvényes  egy órai  díj
alapján számított,  15 percnek megfelelő összeg. A szükséges várakozási idő 5 perces egységekben
vásárolható meg. A fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni.
A parkolóautomatából vásárolt jegy árait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3)  A  parkolóautomaták  használata  során parkolási  jogosultságra  vonatkozó  parkolójegy
ellenértékének kiegyenlítése napi forgalomban használatos forint (HUF) alapú pénzérmével, euró
alapú  pénzérmével  (50  cent;  1  euró,  2  euró),  valamint  érintésmentes bankkártyás  fizetéssel
(PAYPASS,  PAYWAVE)  lehetséges.  A  parkolóautomata készpénzt nem  ad  vissza,  a  befizetett
összegnek és zónáknak megfelelő időtartamú  parkolási jogosultságra vonatkozó parkolójegyet ad
ki.

(4)  A zöld  zónában  érvényes  parkolójeggyel,  annak  érvényességi  idején  belül  a  sárga  zóna
parkolóhelyei is igénybe vehetők.

6. A mobiltelefonon vásárolt jogosultsággal történő parkolás szabályai

6. §

(1)  A mobiltelefonos  parkolási  jogosultság  vásárlása  során  a  várakozási  övezetben  elhelyezett
tájékoztató  táblán  feltüntetett  útmutató  szerint  kell  eljárni.  A  mobiltelefon  történő  parkolási
jogosultság  árait  2017.  április  30-ig  a  4.  sz.  melléklet,  2017.  május  1-től  az  5.  sz.  melléklet
tartalmazza.

(2)  A parkolóhely  elfoglalásakor  a  Nemzeti  Mobilfizetési  Zrt.  rendszerén  keresztül  parkolási
jogosultság  vásárlását  kell  kezdeményezni.  A  mobiltelefonos  parkolási  jogosultság  a  mobil
szolgáltató eredményes vásárlás visszaigazolásának időpontjától érvényes.

(3) A mobiltelefonos parkolási jogosultság időtartama a választott fizető zóna besorolásától és a
választott szelvénytől (egész, felező, negyed) függ.

(4) A parkolás befejezésekor a mobil díjfizetés a tájékoztató táblán feltüntetett módon leállítható
vagy  a  4  óra  hosszúságú  maximális  parkolási  idő  elérésekor  automatikusan  leáll  (start-stop
rendszer).

7. Parkolási bérlet

7. §

(1) A kijelölt várakozási övezetben történő várakozáshoz éves, havi, illetve a különböző zónákra, a
teljes  övezetre  érvényes  (kombinált),  felmutatóra  szóló,  vagy  lakossági  bérlet  vásárolható.  A
bérletek árait, valamint a kezelési költséget 2017. április 30-ig a 4. sz. melléklet, 2017. május 1-től
az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az éves, a havi, a lakossági és a különböző kedvezményes bérletek (kivéve a felmutatóra szóló)
vásárlásakor bérletszelvény nem kerül kiadásra, azokat az üzemeltető a számítógépes rendszerében
tartja nyilván (virtuális bérlet).

(3) A rendszer üzemeltető köteles a bérlet megváltásakor kiadott számlán feltüntetni annak típusát,
érvényességét, a területi és időbeli hatályát,  a parkolásra jogosult gépjármű forgalmi rendszámát,



továbbá a felmutatóra szóló bérleten a bérlet típusát és annak érvényességét, illetve az ügyfél által
kért  külön  azonosító  kódot.  A bérlet  megváltásakor  kiadott  számlán  fel  kell  tüntetni  a  bérlet
tulajdonosát is.

(4)  A felmutatóra  szóló  bérleteket  a  parkolási  rendszer  üzemeltetője  papír  alapon  állítja  ki.  A
felmutatóra szóló bérletet a jármű első szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy kívülről jól
látható és teljes terjedelmében ellenőrizhető legyen.

(5) Éves bérlet csak gépjárműre váltható.

(6) Éves bérlet  év közben legalább féléves  időtartamra váltható,  melynek ára  – kivéve az éves
kedvezményes lakossági, valamint az óvodai és iskolai  bérleteket – az egész éves bérlet árának
hónapok szerint elosztott arányos része. A váltás hónapja a bérlet ára szempontjából teljes hónapnak
számít. A bérletek – a havi bérlet kivételével – a váltást követő tárgyévben január 1., tárgyévben
váltott  bérletek  esetében  a  váltás  időpontjától  jogosítanak  a  parkolóhelyek  használatára  és  a
tárgyévet követő év január 05. napján 24 óráig érvényesek. Bérletek váltása a tárgyévet megelőző
év december hónap 10. napjától lehetséges. 

(7) A havi bérletek a tárgyhónapot megelőző 5. naptól megvásárolhatók, de érvényességük csak a
tárgyhó első napján  000 órakor, illetve ha a tárgyhónapban vásárolták, úgy a vásárlás időpontjától
kezdődik és a következő hónap 5. napján 24 óráig tart.

(8) Az adott parkolási zónára vonatkozó éves bérletek esetében lehetőség van év közben magasabb
összegű  díjfizetési  kötelezettségű  parkolási  zónára  szóló  éves  bérlet  váltására  időarányos
díjkülönbözet  megfizetése  mellett.  A bérlet  módosítására  a  kezdeményezést  követő  hónap  első
napjától kezdve van lehetőség.

(9) Forgalmi rendszám változása esetén a megváltott bérlet – az új jármű forgalmi engedélyének
bemutatásával – a kezelési költség egyidejű megfizetése mellett a nyilvántartásban átírásra kerül. A
felmutatóra szóló bérlet megrongálódása vagy elvesztése, azonosító kód változása esetén a bérlet a
kezelési költség egyidejű megfizetésével kicserélhető, illetve pótolható.

(10) A teljes árú éves bérlet visszaváltása során a bérlet tulajdonos részére a bérlet árából az igénybe
nem vett időtartamra járó részt úgy kell visszatéríteni, hogy a teljes árat csökkenteni kell az igénybe
vett  hónapok számának (tört  hónap is  egész hónapnak számít)  és a havi bérlet  rendelet  szerinti
árának szorzatával.

8. Kedvezményes parkolási bérlet

8. §

Természetes személyek mint  gépjármű üzembentartók az egyes  parkolási  zónák igénybevételére
jogosító, valamint az összes parkolási zóna igénybevételét lehetővé tevő kombinált bérletet 50 %-os
díjkedvezménnyel vásárolhatják meg. Kedvezményes bérlet csak olyan járműre váltható, amelynek
üzembentartója és tulajdonosa is természetes személy. 

9. §

(1) Az övezeten belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek – mint jármű üzemeltetők – a
lakóhelyükhöz legközelebb eső két – általuk megnevezett – utca parkolóhelyeinek igénybevételére
lakóhelyenként összesen legfeljebb 2 db éves kedvezményes lakossági bérletet vásárolhatnak. Az
éves kedvezményes lakossági bérlet váltására jogosult személy az éves kombinált bérlet árából 1



db személygépjárműre 99 %-os, a 2. személygépjárműre 75 %-os díjkedvezményben részesül.

(2) A kedvezményes parkoló bérletre való jogosultság megszűnésekor (pl.: lakcím változása, jármű
elidegenítése,  stb.),  vagy  érdekmúlás  esetén  ennek  tényét  a  bérlet  tulajdonosa  köteles  írásban
bejelenteni  a  rendszer  üzemeltetőnek.  Az  üzemeltető  a  bérlet  fel  nem  használt  részére  járó
időarányos  díjrészt  köteles  a  jogosultság  megszűnésére  vonatkozó  bejelentéskor  visszatéríteni.
Visszatérítés csak a meg nem kezdett hónapokra igényelhető.

(3) Az üzemeltető jogosult adatszolgáltatás útján ellenőrizni a megvásárolt kedvezményes lakossági
parkoló bérletek jogalapját. Amennyiben a kedvezményre jogosító körülmény megszűnését észleli,
akkor  írásban  tájékoztatja  a  bérlettulajdonost,  hogy  a  kedvezményes  lakossági  parkoló  bérlet
jogosultsága adott  határidővel  megszűnt.  A bérlettulajdonos a  jogosulatlan kedvezményes bérlet
használat  időtartamára  a  kedvezmény  mértékének  megfelelő  díjkülönbözetet  az  üzemeltetőnek
köteles megtéríteni.

(4) A bérlet kizárólag a számlán feltüntetett és a rendszer  üzemeltető számítógépes rendszerében
nyilvántartott  útszakaszokra  érvényes.  Ha  az  előzetesen  megváltott  érvényes  lakossági
parkolóbérletnek  a  területi  hatályaként  fizetőparkolásra  kijelölt  útszakasz  hosszabb  ideig  nem
vehető  igénybe,  az  ügyfél  kérelme  alapján  a  rendszer  üzemeltető  jogosult  azt  a  kérelmező
lakóhelyéhez legközelebb eső parkolásra alkalmas közútra módosítani vagy a parkolást más módon
biztosítani.

10. §

(1) A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek 800 és 900 óra közötti, valamint
1600 és 1800 óra közötti igénybevételére kedvezményes parkoló bérlet váltható.

(2)  Kedvezményes  bérlet  csak  olyan  személygépjárműre  váltható,  amelynek  üzembentartója  és
tulajdonosa is  természetes  személy.  Amennyiben a  bölcsődék,  óvodák és általános iskolák előtt
nincs vagy nem elegendő a kijelölt várakozóhely, az ügyfél kérelme alapján a rendszer üzemeltető
jogosult  az oktatási  intézmény közvetlen  közelében található közutak közül  egy közútszakaszra
érvényes kedvezményes parkoló bérletet  kiadni.  A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti
várakozóhelyek igénybevételére vonatkozó kedvezményes parkoló bérlet tárgyév szeptember 01.
napjától azt követő év augusztus 31. napjáig érvényes.

(3)  Kedvezményes  parkolási  bérlet  váltására  jogosultak  az  egészségügyi  területi  ellátási
kötelezettség biztosítására Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-,
gyermek-  és  fogorvosok.  A bérlet  kizárólag  a  számlán  feltüntetett  és  a  rendszer  üzemeltető
számítógépes rendszerében nyilvántartott útszakaszokra érvényes.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti kedvezményes bérleteket a rendszer üzemeltető állítja ki, ezek
ára megegyezik a kedvezményes lakossági bérlet (99 %-os díjkedvezmény) árával. Ezen bérletek
igénylésekor  a  kedvezmény  igénybevételére  jogosító  okmányt  (intézmény  látogatási  igazolás,
Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás az ellátási szerződés megkötéséről) be kell mutatni.

11. §

(1) Parkolási díjhátralékkal rendelkező ügyfelek  a fennálló díjhátralék rendezéséig kedvezményes
bérletet nem vásárolhatnak.

(2) Kedvezményes parkoló bérlettel rendelkező



a) természetes személyek a lakóhely változása,

b) házi-, gyermek-, és fogorvosok a rendelési hely megváltozása,

c) iskola, bölcsőde, óvoda változása miatt

a  bérlet  érvényességi  idején  belül  annak  cseréjére  jogosultak,  amennyiben  az  új  cím  is  az
övezeten  belül  található.  A  bérlet  cserét  a  kedvezmény  igénybevételére  jogosító  okmány
bemutatása,  az  érvényes  bérlet  leadása,  és  a  kezelési  költség  megfizetése  mellett  a  rendszer
üzemeltetőjénél kell kezdeményezni.

(3)  Kedvezményes  parkolási  bérlet vásárlásának  feltétele,  hogy  a  vásárló  felhatalmazza  az
üzemeltetőt,  hogy  a  mindenkor  hatályos  adatvédelmi  jogszabály  előírásainak  figyelembevétele
mellett a személyazonosító igazolványáról, lakcímkártyájáról a forgalmi engedélyéről, valamint a
kedvezmény  jogalapját  igazoló  egyéb  dokumentumokról  másolatot  készítsen,  a  vásárló  bérlet
kiadásához  szükséges  személyes  adatait  kezelje  és  tárolja.  A kedvezményes  lakossági  bérlet
vásárláskor a szükséges okmányokat egyidejűleg kell az üzemeltetőnek bemutatni.

9. Önkormányzati és üzemeltetői bérlet

12. §

(1)  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  a  város  díszpolgárai,  önkormányzati
képviselői,  országgyűlési  képviselői  és  a  Polgármesteri  Hivatal  részére  összesen  65  db
kedvezményes bérlet vásárlására jogosult.  A kedvezményes bérlet váltása során a Polgármesteri
Hivatal az éves kombinált bérlet árából 99 %-os díjkedvezményben részesül.

(2)  A Szegedi  Közlekedési  Kft.  -  mint  a  közterületi  fizető  parkolók üzemeltetője  -  a  feladatai
ellátásához  53  db  parkoló  bérlet  kontingens  felhasználására  jogosult.  A kedvezményes  bérlet
váltása  során  a  Szegedi  Közlekedési  Kft.  az  éves  kombinált  bérlet  árából  99  %-os
díjkedvezményben részesül.

10. Díjfizetés nélküli várakozás, pótdíj

13. §

(1) Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha 

a) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa nélkül,

b) parkolószelvény nélkül,

c) parkolójegy nélkül,

d) mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultság nélkül,

e) parkoló bérlet nélkül,

f) érvénytelen (nem, vagy nem megfelelően érvényesített) szelvénnyel, bérlettel vagy parkolási
igazolvánnyal

parkol a jármű, továbbá



g) a  járműben  elhelyezett  parkolási  jogosultságot  igazoló  dokumentum  kívülről  teljes
terjedelmében  nem  ellenőrizhető  (kivéve,  ha  a  rendszer  üzemeltető  számítógépes
rendszerében a díjfizetés ténye igazolható);

h) a  rendszer  üzemeltetője  részéről  kétséget  kizáróan  bizonyítható  a  díjfizetés  nélküli
várakozás  ténye,  azonban  a  pótdíjfizetési  felszólításnak  a  járművezető  részére  történő
átadására vagy a szélvédőre történő kihelyezésére amiatt nem kerül sor, mert a gépjármű
vezetője az intézkedés befejezése előtt a helyszínről a gépjárművel elhajt.

(2) Amennyiben a parkolószelvény nem előírásnak megfelelő érvényesítése ellenére megállapítható
a  díjfizetéssel  rendezett  várakozási  idő,  az  üzemeltető  ezen időtartamra  a  hibásan érvényesített
szelvényt is köteles elfogadni.

(3)  Díjfizetés  nélkül  parkoló  jármű  szélvédőjén  a  parkoló  ellenőr  a  várakozási  díj  és  pótdíj
megfizetésére kötelező felszólítást és csekket helyez el. A felszólításban feltünteti a parkoló helyét,
az  ellenőrzés  időpontját,  a  gépjármű  rendszámát,  illetve  hatósági  jelzését,  valamint  a
szabálytalanság megnevezését és a várakozási díjra, valamint a pótdíjra vonatkozó információkat.

(4)  A várakozási  díj  és  a  pótdíj  számításának alapja  azon parkolási  zónában érvényes  egy órai
várakozási díj, amelyben a várakozási övezet díjfizetés nélküli használata megvalósult.

(5) A pótdíjjal kapcsolatos észrevételt, panaszt - amelyeket a pótdíjfizetési felszólításnak a jármű
szélvédőjén történő elhelyezést követő 8 napon belül lehet benyújtani - a rendszer-üzemeltető 30
napon belül köteles elbírálni és erről írásban az ügyfelet értesíteni a jogorvoslati út megjelölése
mellett. Ha az észrevétel megalapozott, annak helyt ad és a megállapított várakozási díjat és pótdíjat
törli.  Egyéb  esetekben  méltányosságot  gyakorolhat  és  a  kiszabott  pótdíjat  legfeljebb  75  %-kal
mérsékelheti.  Méltányosság  mindazokban  az  esetekben  gyakorolható,  ha  az  ügyfél  kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy a díjfizetés nélküli várakozás számára nem volt felróható.

(6)  A pótdíjat  az  észrevétel,  panasz  elutasításáról,  vagy  részbeni  elfogadásáról  szóló  értesítés
kézhezvételét követően 15 napon belül be kell fizetni. A pótdíj kiszámításakor az észrevétel, panasz
benyújtása és elbírálása között eltelt  idő nem vehető figyelembe. Az észrevétel,  panasz ismételt
benyújtásának a pótdíj befizetési kötelezettségre nincs halasztó hatálya.

(7)  A  pótdíj  kivetését  eredményező  mulasztást  a  parkolóhely  üzemeltetőjének  kép-  vagy
videofelvétellel  bizonyítania  kell.  A  kép-  vagy videofelvételt  az  észrevétel,  illetve  a  panasz
elbírálásáig vagy a pótdíj  befizetéséig meg kell  őrizni.  A tulajdonos/üzembentartó személyesen,
illetve meghatalmazottja  útján vagy együttesen – írásbeli  kérelem alapján – a  pótdíj  kiszabását
eredményező  szabálytalanságról  készült  kép-  vagy videofelvételt  a  rendszer  üzemeltetőjével
egyeztetett helyen és időpontban díjmentesen megtekintheti. A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését
követő 30 napon túl a kép- vagy videofelvétel csak a bemutatási díj megfizetésével tekinthető meg.

11. Vegyes rendelkezések

14. §

(1) Parkolási jogosultság a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának, valamint a
felmutatóra szóló parkoló bérlet utólagos bemutatásával nem igazolható.

(2) A parkolási rendszerrel, szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, panaszok, pótdíj kiszabásával
kapcsolatos  kifogások  (továbbiakban  bejelentések)  írásban,  postai  úton,  elektronikusan,  illetve



személyesen a rendszerüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában nyújthatók be. Az ügyfél kifejezett
kérésére  elektronikus  ügyintézés  folytatható  mindaddig,  amíg  az  ügyfél  az  üzemeltető  jogszerű
eljárását nem akadályozza. Az elektronikus ügyintézés fizetési meghagyás, bírósági és végrehajtási
eljárások során nem helyettesíti a postai úton történő levelezést.

(3)  Amennyiben  a  jármű  nem  rendelkezik  szélvédő  üveggel,  olyan  –  lehetőleg  az  időjárás
behatásaitól  megóvó  műszaki  –  megoldással  kell  a  járművön  elhelyezni  a  parkolásra  jogosító
dokumentumot, hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen.

(4) A fizető parkolási zónán belül létesített, elektromos autók töltésére alkalmas parkolók a jelen
rendeletben  szabályzott  fizető  parkolási  rendszer  szabályainak  megfelelő  módon,  díjfizetés
ellenében  vehetők  igénybe,  mely  nem  tartalmazza  az  elektromos  autók  töltéséhez  felhasznált
energia árát.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

12. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

15. §

(1)  Jelen rendelet  – a (2)-(3) bekezdésben foglalt  kivétellel  – 2016. október 1-jén lép hatályba,
mellyel egyidejűleg Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolási rendszerről szóló
25/2010.(VI.30.)  önkormányzati rendelet  és  az azt  módosító  60/2010.  (XII.  16.)  önkormányzati
rendelet,  40/2011.  (XII.21.)  önkormányzati rendelet,  5/2012.(II.29.)  önkormányzati rendelet,
54/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet, 19/2013. (VII.
04.)  önkormányzati rendelet,  10/2014.  (VI.30.)  önkormányzati rendelet,  28/2014.  (XII.22.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet 7. § (2) bekezdése 2017. január 1. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (4) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c)
pontja, 14. § (4) bekezdése, valamint a 2. sz. és 5. sz. melléklete 2017. május 1. napján lép hatályba.

(4) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja, 4. §-a, 6. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja
és az f) pont „(nem, vagy nem megfelelően érvényesített) szelvénnyel” szövegrésze, a 13. § (2)
bekezdése, valamint az 1. sz., 3. sz. és 4. sz. melléklete 2017. május 1. napján hatályát veszti.

(5) Jelen rendelet 2. sz. mellékletében a „Gutenberg utca és” szövegrész 2017. december 1. napján
hatályát veszti.

(6) Jelen rendelet 2. sz. mellékletében a „kivéve Semmelweis utca (Tisza Lajos körút és Markovits
Iván utca közötti  szakasza)” és a „Bánomkert sor és Semmelweis utca (Markovits Iván utca és
Bánomkert sor közötti szakasza), valamint” szövegrész 2019. május 1. napján hatályát veszti.

13. Átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A 2016. évre megvásárolt papír alapú bérletek a váltást követő nap 000 órájától jogosítanak a
parkolóhelyek igénybevételére és 2017. január hó 15. napján 24 óráig érvényesek.



(2)  A  2017.  évben  váltott  bölcsődék,  óvodák  és  általános  iskolák  előtti  várakozóhelyek
igénybevételére  vonatkozó  kedvezményes  parkoló  bérletek  közül  a  2016/2017-os  tanévre  szóló
bérletek  2017.  augusztus  31-ig,  a  2017/2018-as  tanévre  szóló  bérletek 2017.  szeptember  01-től
2018. augusztus 31-ig érvényesek. 
(3)  A parkolóhelyek igénybevételére  kereskedelmi forgalomba kerülő  „napi”,  „egész”,  „felező”,
illetve  „negyed”  megjelölésű  előre  vásárolható  parkolószelvények  2017.  április  30-tól  nem
hozhatók forgalomba, illetve parkoló használati díj fizetésére nem használhatók fel. A megvásárolt
parkolószelvények  2017.  december  31.  napjáig  kezelési  költség  felszámítása  nélkül  névértéken
válthatóak vissza a Szegedi Közlekedési Kft. Parkolási Ágazata 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31.
sz. alatt található ügyfélszolgálati irodájában.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 23-án tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében



Szeged városban működő fizető parkolási rendszerről szóló
…./2016. (......) önkormányzati rendelet

1. számú melléklete

I. zöld zóna

Felső Tisza-Part,  Huszár Mátyás rakpart,  Tisza Lajos körút, Korányi fasor, Markovits Iván utca,
Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút, Földváry utca, Dáni utca, Kálvária sugárút, Bolyai János utca,
Attila utca,  Bartók tér (déli oldala, nyugati oldala), Török utca, Kossuth Lajos sugárút, Szilágyi
utca, Lechner tér (keleti oldala), Imre utca, Szent István tér (nyugati oldala, északi oldala), Sóhordó
utca,  József Attila sugárút, Glattfelder Gyula tér (északi oldala), Kálmány Lajos utca, Zárda utca,
Glattfelder Gyula tér (keleti oldal), által körbehatárolt és „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET
HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve Gutenberg utca és Semmelweis utca
(Tisza Lajos körút és Markovits Iván utca közötti szakasza).

A zöld zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer zöld zóna részét képezik,
kivéve az Imre utca és a Huszár Mátyás rakpart.

II. sárga zóna

Korányi  fasor,  Állomás  utca,  Oldal  utca,  Bánomkert  sor,  Semmelweis  utca, Liliom  utca,
Boldogasszony sugárút, Batthyány utca, Petőfi Sándor sugárút, Gyertyámos utca, Jósika utca, Attila
utca, Mars tér (keleti oldal), Párizsi körút, Kossuth Lajos sugárút, Vadász utca, Lechner tér (nyugati
oldal, északi oldal), Bercsényi utca, Lengyel utca, Szent Miklós utca, Háló utca, Bárka utca, Római
körúti  szervizút  (Bárka utca és Maros utca között),  Maros utca,  Római körút,  Felső Tisza-part,
Glattfelder Gyula tér (keleti oldala), Zárda utca, Kálmány Lajos utca, Glattfelder Gyula tér (északi
oldala), József Attila sugárút,  Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala, nyugati oldala), Imre
utca,  Lechner  tér  (keleti  oldala), Szilágyi  utca,  Kossuth  Lajos  sugárút,  Török  utca,  Bartók  tér
(nyugati oldala, déli oldala), Attila utca, Bolyai János utca, Kálvária sugárút, Dáni utca, Földváry
utca, Petőfi Sándor sugárút, Vitéz utca, Markovits Iván utca, által körbehatárolt, továbbá a Londoni
körút,  Bakay Nándor utca,  Pozsonyi  Ignác utca,  Kossuth Lajos sugárút,  Párizsi  körút, Mars tér
(keleti oldal) által körbehatárolt és „SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi
jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve a Semmelweis utca (Markovits Iván utca és Bánomkert sor
közötti szakasza), és a Mars tér (déli oldala).

A sárga zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer sárga zóna részét képezik,
kivéve az Oldal utca, Bánomkert sor, Petőfi Sándor sugárút (Batthyány utca és Nemes Takács utca
közötti szakasza), Mars tér (keleti oldal), Zárda utca,  Kálmány Lajos utca, Glattfelder Gyula tér
(északi, keleti oldala), József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala, nyugati
oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút (Vadász utca és Szilágyi utca közötti szakasza), Török
utca,  Bartók tér (nyugati oldala, déli oldala), Attila utca (Jósika utca és  Bolyai János utca  közötti
szakasza), Bolyai János utca, Kálvária sugárút (Bolyai János utca és Dáni utca  közötti szakasza),
Dáni utca,  Földváry utca,  Petőfi  Sándor sugárút (Földváry utca és Vitéz utca közötti  szakasza),
Vitéz utca, Markovits Iván utca, Semmelweis utca (Liliom utca és Bánomkert sor közötti szakasza),
Bakay Nándor utca, Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza),
valamint a Pozsonyi Ignác utca.



III. kék zóna

Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Attila utca, Jósika utca, Gyertyámos utca,
Petőfi  Sándor  sugárút,  Batthyány utca, Boldogasszony sugárút,  Liliom utca,  Semmelweis  utca,
Bánomkert sor által körbehatárolt, továbbá a Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római
körút, Maros utca, Római körúti szervizút (Maros utca és Bárka utca között), Bárka utca, Háló utca,
Szent Miklós utca, Lengyel utca, Bercsényi utca, Lechner tér (északi oldal, nyugati oldal), Vadász
utca,  Kossuth  Lajos  sugárút  által  körbehatárolt,  valamint  a  Pozsonyi  Ignác  utca  „KÉK ZÓNA
VÁRAKOZÁSI  ÖVEZET  HATÁRA”  forgalmi  jelzőtáblával  megjelölt  területe,  kivéve  a
Bánomkert sor és Semmelweis utca (Liliom utca és Bánomkert sor közötti szakasza).

A kék zóna határát  képező utcák területe is a fizetőparkolási  rendszer kék zóna részét képezik,
kivéve az  Oldal utca,  Bécsi körút,  Moszkvai körút,  Londoni körút,  Párizsi  körút,  Berlini  körút,
Brüsszeli körút, Római körút, Római körúti szervizút (Bárka utca és Háló utca között), Bárka utca,
Háló utca,  Szent  Miklós  utca,  Lengyel  utca,  Bercsényi  utca,  Lechner  tér  (északi  oldal,  nyugati
oldal), Vadász utca, Kossuth Lajos sugárút, Attila utca, Jósika utca, Gyertyámos utca, Petőfi Sándor
sugárút (Nemes Takács utca és Gyertyámos utca közötti szakasza), Batthyány utca, Boldogasszony
sugárút (Batthyány utca és Liliom utca közötti szakasza), és a Liliom utca.



Szeged városban működő fizető parkolási rendszerről szóló
…./2016. (......) önkormányzati rendelet

2. számú melléklete

I. zöld zóna

Felső Tisza-Part,  Huszár Mátyás rakpart,  Tisza Lajos körút, Korányi fasor, Markovits Iván utca,
Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút, Földváry utca, Dáni utca, Kálvária sugárút, Bolyai János utca,
Attila utca,  Bartók tér (déli oldala, nyugati oldala), Török utca, Kossuth Lajos sugárút, Szilágyi
utca, Lechner tér (keleti oldala), Imre utca, Szent István tér (nyugati oldala, északi oldala), Sóhordó
utca,  József Attila sugárút, Glattfelder Gyula tér (északi oldala), Kálmány Lajos utca, Zárda utca,
Glattfelder  Gyula  tér  (keleti  oldala),  által  körbehatárolt  és  „ZÖLD  ZÓNA  VÁRAKOZÁSI
ÖVEZET  HATÁRA”  forgalmi  jelzőtáblával  megjelölt  területe,  kivéve  Gutenberg  utca  és
Semmelweis utca (Tisza Lajos körút és Markovits Iván utca közötti szakasza).

A zöld zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer zöld zóna részét képezik,
kivéve az Imre utca és a Huszár Mátyás rakpart.

II. sárga zóna

Korányi  fasor, Állomás utca,  Oldal utca,  Bécsi körút,  Moszkvai körút, Londoni körút,  Mars tér
(keleti  oldal),  Párizsi  körút,  Berlini  körút,  Brüsszeli  körút,  Római  körút,  Felső  Tisza-part,
Glattfelder Gyula tér (keleti oldala), Zárda utca, Kálmány Lajos utca, Glattfelder Gyula tér (északi
oldala), József Attila sugárút,  Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala, nyugati oldala), Imre
utca,  Lechner  tér  (keleti  oldala), Szilágyi  utca,  Kossuth  Lajos  sugárút,  Török  utca,  Bartók  tér
(nyugati oldala, déli oldala), Attila utca, Bolyai János utca, Kálvária sugárút, Dáni utca, Földváry
utca, Petőfi Sándor sugárút, Vitéz utca, Markovits Iván utca, által körbehatárolt, továbbá a Londoni
körút,  Bakay Nándor utca,  Pozsonyi  Ignác utca,  Kossuth Lajos sugárút,  Párizsi  körút,  Mars tér
(keleti oldal) által körbehatárolt és „SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi
jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve Bánomkert sor és Semmelweis utca (Markovits Iván utca és
Bánomkert sor közötti szakasza), valamint a Mars tér (déli oldala).

A sárga zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer sárga zóna részét képezik,
kivéve az Oldal utca,  Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút,  Mars tér (keleti oldal), Párizsi
körút,  Berlini  körút,  Brüsszeli  körút,  Római körút,  Zárda utca,  Kálmány Lajos utca, Glattfelder
Gyula tér (északi, keleti oldala), József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala,
nyugati  oldala),  Szilágyi  utca,  Kossuth  Lajos  sugárút  (Vadász  utca  és  Szilágyi  utca  közötti
szakasza), Török utca,  Bartók tér (nyugati oldala, déli oldala), Attila utca (Jósika utca és  Bolyai
János utca  közötti szakasza), Bolyai János utca, Kálvária sugárút (Bolyai János utca és Dáni utca
közötti szakasza), Dáni utca, Földváry utca, Vitéz utca, Markovits Iván utca, Bakay Nándor utca,
Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza), valamint a Pozsonyi
Ignác utca.



Szeged városban működő fizető parkolási rendszerről szóló
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3. számú melléklete



Szeged városban működő fizető parkolási rendszerről szóló
…./2016. (......) önkormányzati rendelet
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Szeged városban működő fizető parkolási rendszerről szóló
…./2016. (......) önkormányzati rendelet

4. számú melléklete

A parkoló szelvények és bérletek árai, kezelési költségek:

I. Parkolási szelvények Ár (Ft)

„Negyed” parkoló-szelvény 165

„Felező” parkoló-szelvény 260

„Egész” parkoló-szelvény 480

„Napi” parkoló-szelvény 1550

II. Bérletek:

II. 1. Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó) 261.000

II. 2 Meghatározott parkolási zónára szóló éves bérlet:

Kék-Sárga parkolási zónára szóló 129.000

Kék parkolási zónára szóló 58.800

Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet 312.000

II. 3. Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló) 28.200

III. Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság

„Negyed” parkoló-szelvénynek megfelelő 165

„Felező” parkoló-szelvénynek megfelelő 260

„Egész” parkoló-szelvénynek megfelelő 480

„Napi” parkoló-szelvénynek megfelelő 1550

IV. Kezelési költség:

Bérlet csere 1.940

Videó felvétel bemutatás díja a rendelet 11. § (4) bek. alapján 1.300

A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.



Szeged városban működő fizető parkolási rendszerről szóló
…./2016. (......) önkormányzati rendelet

5. számú melléklete

A parkolójegyek és bérletek árai, kezelési költségek:

I. Parkolójegyek Ár (Ft)

Sárga zóna egy órányi egységára 220

Zöld zóna egy órányi egységára 480

II. Bérletek:

II. 1. Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó) 261.000

II. 2 Meghatározott parkolási zónára szóló éves bérlet:

Sárga parkolási zónára szóló 129.000

Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet 312.000

II. 3. Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló) 28.200

III. Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság

Sárga zóna egy órányi egységára 220

Zöld zóna egy órányi egységára 480

IV. Kezelési költség:

Bérlet csere 1.940

Kép- vagy videó felvétel bemutatás díja a rendelet 11. § (4) bek. 
alapján

1.300

A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.



K I V O N A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  szeptember  23.  napján  tartott  soros  ülésének
jegyzőkönyvéből.

………../2016. (IX.23.) Kgy. sz.

H A T Á R O Z A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  Dr.  Botka  László  polgármester
01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város
program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés  utasítja  a  Szegedi  Közlekedési  Kft.  igazgatóját,  hogy  tegye  meg  a  szükséges
intézkedést  Szeged  városban  működő  fizető-parkolóhelyek  üzemeltetésének  és  használatának
szabályairól  szóló  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....)
önkormányzati  rendelet  végrehajtásához  szükséges,  a  rendelet  2.  sz.  mellékletének  megfelelő
forgalmi  rend,  valamint  a  parkolójegy árusító  automaták  telepítésének szaktervező által  történő
megtervezésére.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója

2. A Közgyűlés  felhatalmazza Szeged Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Városüzemeltetési,
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságát, hogy az 1. pontnak megfelelően Szegedi Közlekedési
Kft. igazgatója által elkészíttetett forgalomtechnikai terv szerinti forgalmi rendet jóváhagyja.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója

3. A Közgyűlés  utasítja  a  Szegedi  Közlekedési  Kft.  igazgatóját,  hogy  tegye  meg  a  szükséges
intézkedést  Szeged  városban  működő  fizető-parkolóhelyek  üzemeltetésének  és  használatának
szabályairól  szóló  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....)
önkormányzati  rendelet  végrehajtásához  szükséges,  a  rendelet  2.  sz.  mellékletének  megfelelő
Szeged Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének Városüzemeltetési,  Fejlesztési  és  Környezetvédelmi
Bizottság által elfogadott forgalmi rend kivitelezésére.

Határidő: 2017. május 01.
Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója

4. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges
intézkedést Szeged  városban működő  fizető-parkolóhelyek  üzemeltetésének  és  használatának
szabályairól szóló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....)
önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatosan a  Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén
keresztüli  „start-stop”  rendszerű  üzemnek  megfelelő  mobil  telefonos  parkolási  jogosultság
vásárlás  feltételeinek  megteremtésére  azzal,  hogy  a  Közgyűlés  az  ügyvezetői  hatáskört
meghaladó  kötelezettségvállalást  tartalmazó  szerződés  jóváhagyására  a  Pénzügyi  és
Vagyongazdálkodási Bizottságot hatalmazza fel.

Határidő: 2017. május 01.
Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója



5.  A Közgyűlés utasítja a Szeged Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatal  Városüzemeltetési
Iroda  vezetőjét,  hogy tegye  meg  a szükséges intézkedést Szeged  városban  működő  fizető-
parkolóhelyek  üzemeltetésének  és  használatának  szabályairól  szóló  Szeged  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  …../2016.  (…....)  önkormányzati  rendelet  végrehajtásával
kapcsolatosan a szükséges mennyiségű parkolójegy árusító automaták parkolóalap terhére történő
beszerzésére, telepítésére és beüzemelésére.

Határidő: 2017. május 01.
Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda  

vezetője

6. Szeged  város  területén  a  parkolás  biztosítása  az  Mötv  13.§  (1)  bekezdése  alapján  helyi
közügynek  minősül,  melyre  figyelemmel  a  Közgyűlés  kijelenti,  hogy  a  parkolóautomaták
bevezetésével a meglévő eszközrendszerrel nyújtott közszolgáltatás minőségének javítását kívánja
elérni. A projekt megvalósítása során a létrejött eszközöket bérbeadás útján kívánja a Közgyűlés a
szolgáltatást végző gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsátani, mely bérleti jogviszonyt az
Önkormányzat későbbiekben kívánja rendezni.

7. A  Közgyűlés  az  OTÉK  normatívában  meghatározott  kötelezettsége  teljesítésére  elrendeli
elektromos  autók  számára  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Feketesas  utcai
fenntartott kizárólagos várakozóhelyein 4 db, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatal
Rákóczi  téri  (Török  utca  felőli)  fenntartott  kizárólagos  várakozóhelyein  12  db,  és  a  Csongrád
Megyei Főügyészség Stefánián fenntartott kizárólagos várakozóhelyein 6 db elektromos töltőhely
kialakítását oly módon, hogy ezen töltő-várakozóhelyek a továbbiakban a fizetőparkolási rendszer
részeként üzemeljenek. Ezen fizető parkolókat bármely autós igénybe veheti helyszínenként egy
kivételével, mely parkolót kizárólagosan elektromos autók használhatnak.

Határidő: 2017. május 01.
Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda  

vezetője

8.  A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az elektromos
autók számára töltőoszlop parkolóalap terhére történő beszerzésére, telepítésére, energiával történő
ellátására.

Határidő: 2017. május 01.
Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda  
vezetője

9. A  Közgyűlés  utasítja  a  Szegedi  Közlekedési  Kft.  igazgatóját,  hogy a  Társaság  kísérje
figyelemmel az  elektromos  autók  számára  biztosított  töltőoszlopok  kihasználtságát  és  szükség
esetén tegyen javaslatot az elektromos autók számára fenntartott fizető parkolóhelyek számának
bővítésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója



Erről  a  Tisztségviselőket,  Kabinetet,  a  Címzetes  Főjegyzőt,  az  Aljegyzőt,  a  Jegyzői  Irodát,
Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és általa a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, és
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

K. m. f.

Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
polgármester címzetes főjegyző

A kiadmány hiteléül:



K I V O N A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  szeptember  23.  napján  tartott  soros  ülésének
jegyzőkönyvéből.

………../2016. (IX.23.) Kgy. sz.

H A T Á R O Z A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  Dr.  Botka  László  polgármester
01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város
program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés  a  közösségi  közlekedési  járműveken elektronikusan váltott  fedélzeti  jegyet
vezet be 2017. május 01-i hatállyal.

2. A Közgyűlés  2017.  május  01-i  hatállyal  „a  járművön  váltott  és  a  különleges  igényeket
kielégítő betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon” típusú vonaljegyek árát bruttó 450 Ft-ban,
az  ezzel  egyidejűleg  bevezetésre  kerülő  „az  elektronikus  úton,  járművön  váltott  és  a
különleges igényeket kielégítő betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon” típusú vonaljegy árát
bruttó 370 Ft-ban határozza meg.

3. A Közgyűlés felkéri a Szegedi Közlekedési Kft.-t  az elektronikusan váltott fedélzeti jegy
konstrukciójának  és  a  műszaki  eszközök  specifikációjának  részletes  kimunkálására,  a
szükséges egyeztetések lefolytatására, az eszközök beszerzésére és bevezetésére azzal, hogy
a Közgyűlés az ügyvezetői hatáskört meghaladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés
jóváhagyására a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot hatalmazza fel.

Felelős: a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2017. május 1.

4. A Közgyűlés  felkéri  a  Dél-alföldi  Közlekedési  Központ  Zrt.-t,  hogy  az  elektronikusan
váltott  fedélzeti  jegyet  az  Szegedi  Közlekedési  Kft.  által  biztosított  eszközökkel  2017.
május1-i  hatállyal  vezesse  be  és  erre  vonatkozó döntéséről  Szeged MJV polgármesterét
2016. november 1-ig tájékoztassa.

5. A  Közgyűlés  felkéri  a  Szegedi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.-t  mint  a  helyi
közösségi  közlekedés  Koordinátorát,  hogy az  Szegedi  Közlekedési  Kft.  3.  pont  szerinti
feladatának végrehajtásához a szükséges egyeztetésekben vegyen részt.

6. A Közgyűlés felkéri  a  Szegedi  Közlekedési  Kft.-t,  hogy  a  közszolgáltatási  szerződések
módosítására vonatkozó javaslatát a Közgyűlés novemberi ülésére terjessze elő.

A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a
Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a  Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit  Kft.,  a Szegedi Közlekedési Kft. és a Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt.

k. m. f.

Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k.
     polgármester   címzetes főjegyző

A kivonat hiteléül: 



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
....../2016. (….....) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  és  a  köznevelési  intézményekben  nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  bölcsődében  és  óvodában,
illetve a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján Szeged
Megyei  Jogú Város  közigazgatási  területén  az  állami  intézményfenntartó  központ,  valamint  az
állami  szakképzési  és  felnőttképzési  szerv  (e  rendelet  alkalmazásában  továbbiakban  együtt:
köznevelési fenntartó) által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata által biztosított e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekek napközbeni ellátása 
aa) bölcsőde
 időszakos gyermekfelügyelet
 játszócsoport (játszóház)
 otthoni gyermekgondozás

b) gyermekétkeztetés
ba) óvodai  napközbeni  ellátás  (Klúg  Péter  Óvoda,  Általános  Iskola,  Szakiskola  és
Kollégium esetén a kollégiumban elhelyezett is)
bb) általános iskolai napközbeni ellátás
bc) középfokú iskolai napközbeni ellátás
bd) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás”

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által
meghirdetett  befizetési  napokon kell  a térítési  díjat  megfizetni.  Az Etelka Portálhoz hozzáférést
biztosító  intézményekben  az  étkezés  megrendelése,  a  térítési  díj  megfizetése  és  az  étkezés
lemondása a Portálon keresztül is történhet. Online rendelés, bankkártyás fizetés esetén a tárgyhót
megelőző  hónap  27-ig  kell  a  térítési  díjat  megfizetni.  A gyermekétkeztetés  esetében  az  ellátás
igénybevétele  a  térítési  díj  határidőre  történő befizetésével,  vagy ingyenes  étkezésre jogosultak
esetében az étkezés  megrendelésével  biztosítható.  Amennyiben a  gyermek az étkezést  hiányzás
miatt  nem  veszi  igénybe,  a  szülő  köteles  ezt  bejelenteni,  és  az  étkezést  lemondani,  illetve
gondoskodhat az étel elszállításáról, melynek részletes módját és feltételeit az egyes intézmények
erre vonatkozó szabályzatai  tartalmazzák. Ha az ingyenes étkezésre jogosult  gyermek szülője  a
lemondásnak,  illetve  elszállításnak  nem  tesz  eleget,  úgy  a  hiányzást  követő  második
tanítási/nevelési naptól az étkezés szüneteltetésre kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig.”



(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.  §  (2)  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  intézmények  esetében,
továbbá  gyermekétkeztetés  tekintetében  a  köznevelési  fenntartó  fenntartásában,  Szeged  Megyei
Jogú Város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmények esetében ha az ellátott
vagy törvényes  képviselője  (továbbiakban:  kötelezett)  a  fizetendő személyi  térítési  díj  összegét
vitatja,  az  erről  szóló  értesítés  kézhezvételétől  számított  8  napon  belül  írásbeli  kérelemmel  a
Jegyzőhöz fordulhat.”

3. §

A R. 7. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„A R. 5. § (1) bekezdésében, továbbá a 6.§-ban foglalt foglalt térítési díjat papír alapú étkezési
utalvánnyal – Erzsébet, Ticket Restaurant, Sodexo utalvánnyal – és/vagy készpénzzel,  illetve az
Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben a Portálon történő online rendelés esetén
bankkártyával lehet megfizetni.”

4.§

A R. 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A térítési díjat a gyermek törvényes képviselője a R. 7. §-ában meghatározott módon köteles 
befizetni.”

5.§ 

A R. mellékletének I. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) napos bölcsőde:

Bölcsőde neve Címe
Férőhely

(fő)

Dobó utcai Bölcsőde Szeged, Dobó u. 44-46. 30

Kiskundorozsmai Bölcsőde Szeged, Tas u. 8. 48

Cső utcai Bölcsőde Szeged, Cső u. 1. 1

Rókusi krt.-i Bölcsőde Szeged, Rókusi krt. 37-39. 72

Gyík utcai Bölcsőde Szeged, Gyík u. 17. 117

Agyagos utcai Bölcsőde Szeged, Agyagos u. 40. 108

Csillag téri Bölcsőde Szeged, Tünde tér 94

Szentmihályi Bölcsőde Szeged, Óvoda u. 2. 25

Vedres utcai Bölcsőde Szeged, Vedres u. 15. 83

Vitéz utcai Bölcsőde Szeged, Vitéz u. 8. 84

Petőfi S.sgt.-i Bölcsőde Szeged, Petőfi S.sgt.63. 48



Siha közi Bölcsőde Szeged, Siha köz 4. 96

Szőregi Bölcsőde Szeged, Szerb u. 21. 24

Töltés utcai Bölcsőde Szeged, Töltés u. 44. 44

Hajlat utcai Bölcsőde Szeged, Hajlat u. 2. 108

Összesen: 982

”

6. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 5. §-a 2016. november 1. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
polgármester jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 23. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében



K I V O N A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  szeptember  23.  napján  tartott  soros  ülésének
jegyzőkönyvéből.

………../2016. (IX.23.) Kgy. sz.

H A T Á R O Z A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  Dr.  Botka  László  polgármester
01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város
program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés SZMJVÖ Bölcsődéi férőhelyszámát – változatlanul – 982 főben határozza meg
azzal,  hogy  a  TOP-6.2.1-15  kódszámú,  „Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című támogatási felhívásra benyújtott „Bölcsődefejlesztési Program
Szegeden I. ütem; Cső utcai Bölcsőde korszerűsítése” tárgyú pályázat keretében zajló munkálatok
végrehajtásának idejére 2016. november 1. napjával a Cső utcai telephely férőhelyszámát 96 főről 1
főre csökkenti.  Ezzel  egyidejűleg a Hajlat  utcai  telephely férőhelyszámát 96 főről  108 főre,  az
Agyagos  utcai  telephely  férőhelyszámát  72  főről  108  főre  emeli,  a  Rókusi  körúti  telephely
férőhelyszámát 48 főről 72 főre, a Gyík utcai telephely férőhelyszámát 94 főről 117 főre emeli a
szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosítása  mellett,  azzal,  hogy  a  személyi  feltétel  az
engedélyezett szakmai létszámkereten (209,13 fő) belül teljesül.

Az intézkedés nem jár bölcsődei intézményi jogviszony megszüntetésével.

2.  A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Bölcsődéi  igazgatóját,  hogy gondoskodjon a férőhelyváltozás
alapdokumentumokon történő átvezetéséről és a szükséges átszervezések lebonyolításáról.

Határidő: az alapdokumentumokon történő átvezetés tekintetében 2016. november 30.
                az átszervezések tekintetében 2016. november 30.
Felelős:    SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatója

3. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteren keresztül a Humán Közszolgáltatási Iroda vezetőjét, hogy
az 1. pontban foglaltak alapján az érintett telephelyek vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzéshez szükséges eljárást kezdeményezze.

Határidő: azonnal
Felelős: Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezetője

Erről a Tisztségviselőket, Kabinetet, Humán Közszolgáltatási Tanácsnokot, a Címzetes Főjegyzőt,
az Aljegyzőt, a Jegyzői Irodát, Közgazdasági Irodát, a Humán Közszolgáltatási Irodát és általa a
Csongrád  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatalát,  valamint  SZMJVÖ  Bölcsődék
igazgatóját jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

K. m. f.

Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
polgármester címzetes főjegyző

A kiadmány hiteléül:



K I V O N A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  szeptember  23.  napján  tartott  soros  ülésének
jegyzőkönyvéből.
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H A T Á R O Z A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  Dr.  Botka  László  polgármester
01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város
program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy  amennyiben a Béke Utcai
Általános  Iskolában  sikeresen  zárul  a  közétkeztetéshez  kapcsolódó  online  rendelés  és
bankkártyával  történő  fizetés  bevezető  időszaka,  úgy  a  Nevelési-Oktatási  Intézmények
Gazdasági  Szolgálata  által  szervezett  közétkeztetésben  érintett  intézményeknél,  valamint
Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Bölcsődéiben  bevezetésre  kerül  az  online
fizetési rendszer.

2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, illetve felhatalmazza az NGSZ
igazgatóját, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéinek igazgatóját,
hogy az 1. pont teljesítéséhez szükséges szerződéseket megkösse.

3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az NGSZ által, illetve Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Bölcsődéi  által  szervezett  közétkeztetés  online  rendelés  és  online,
bankkártyával történő fizetés költségeinek fedezetét az NGSZ és Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata Bölcsődéi számára biztosítja.

A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző,
Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Humán Közszolgáltatási Iroda, NGSZ és SZMJVÖ Bölcsődéi.

K. m. f.

Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
polgármester címzetes főjegyző

A kiadmány hiteléül:



K I V O N A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  szeptember  23.  napján  tartott  soros  ülésének
jegyzőkönyvéből.
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H A T Á R O Z A T

Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  Dr.  Botka  László  polgármester
01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város
program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés egyetért  azzal,  hogy a távhőszolgáltatást ellátó Szegedi Távfűtő Kft. e-ügyintézést
vezessen be és felkéri  az ügyvezető igazgatót,  hogy 2016.  október  1.  napjával  a  társaságnál  e-
ügyintézést  vezessen  be,  melynek  keretében  biztosítsa  a  felhasználók  részére  hiteles  aláírással
ellátott  havi  pdf  számlák kiállításának,  online lekérdezhető számlatörténet  előállításának,  online
mérőóraállás bediktálásának, az online számlázási címváltozás bejelentésének lehetőségét, valamint
2017. január 01. napjától az online fizetést.

Felelős: Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2016. október 1.

Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a
Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Távfűtő Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.

Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin
polgármester címzetes főjegyző

A kiadmány hiteléül:


	III/1.
	Az NGSZ végzi a közétkeztetési feladatokat az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák (45), valamint az Önkormányzat közigazgatási területén működő állami fenntartású általános iskolák (23), gimnáziumok (4), kollégiumok (5), szakképző iskolák (10) valamint a – jogszabályi előírás szerint, mint nem önkormányzati intézmény – Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola esetében.
	III/2.
	Az online fizetési mód tervezett bevezetése érinti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletet is, hiszen ez a rendelet szabályozza a térítési díjak megfizetésének módjait.
	A R. 4. § (1) bekezdése tartalmazza a térítési díjak megfizetésének rendjét. E bekezdést javaslom kiegészíteni az étkezés online módon történő megrendelésére, befizetésére és lemondására vonatkozó rendelkezéssel:
	„Az Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben az étkezés megrendelése, a térítési díj megfizetése és az étkezés lemondása a Portálon keresztül is történhet. Online rendelés, bankkártyás fizetés esetén a tárgyhót megelőző hónap 27-ig kell a térítési díjat megfizetni.„
	Az önkormányzati rendelet 7. §-a rendelkezik a térítési díjak megfizetésének módjáról, melyet módosítani javasolt a térítési díj online megfizetésének lehetőségével.
	„A R. 5. § (1) bekezdésében, továbbá a 6.§-ban foglalt foglalt térítési díjat papír alapú étkezési utalvánnyal – Erzsébet, Ticket Restaurant, Sodexo utalvánnyal – és/vagy készpénzzel, illetve az Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben a Portálon történő online rendelés esetén bankkártyával lehet megfizetni.”
	A R. 7/B § (2) bekezdésének tervezett módosítása pontosan rögzíti, hogy a térítési díjakat a 7. §-ban meghatározott módon kell fizetni.
	A R. 2. §-ában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény nem hatályos rendelkezései szerepeltek, ennek módosítása szükséges a hatályos szabályozás szerint. Ehhez kapcsolódik a R. 4. § (2) bekezdésének módosítása.
	A R. hatályos szövege letölthető:
	https://www.szegedvaros.hu/wp-content/uploads/rendeletek/3_2013_8_2016_h.pdf?5e6c3b
	III/3.
	SZMJVÖ Bölcsődéinek (továbbiakban: Intézmény) egyes telephelyei között férőhelyszám átcsoportosítás vált szükségessé az alábbi indokok alapján:
	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című támogatási felhívásra „Bölcsődefejlesztési Program Szegeden I. ütem; Cső utcai Bölcsőde korszerűsítése” tárgyában.
	A szóban forgó telephelyen a pályázati támogatás segítségével többek között a homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, az épületek külső szigetelése, vizesblokkok felújítása, a belső elektromos hálózat felújítása valósul meg. A munkálatok tervezett időtartama négy-öt hónap.
	A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan 2016. november közepétől kezdetét veszik a felújítási munkálatok, emiatt ideiglenesen a Cső utcai bölcsődébe felvételt nyert gyermekek másik bölcsődei telephelyre történő áthelyezése és a bölcsődei férőhelyek számának átcsoportosítása szükséges.
	Az Intézmény teljes férőhelyszáma (982 fő) nem változna.
	K I V O N A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 23. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
	………../2016. (IX.23.) Kgy. sz.
	H A T Á R O Z A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
	1. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedést Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....) önkormányzati rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet 2. sz. mellékletének megfelelő forgalmi rend, valamint a parkolójegy árusító automaták telepítésének szaktervező által történő megtervezésére.
	Határidő: 2016. december 31.
	Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója
	2. A Közgyűlés felhatalmazza Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságát, hogy az 1. pontnak megfelelően Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója által elkészíttetett forgalomtechnikai terv szerinti forgalmi rendet jóváhagyja.
	Határidő: 2017. március 31.
	Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója
	3. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedést Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....) önkormányzati rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet 2. sz. mellékletének megfelelő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által elfogadott forgalmi rend kivitelezésére.
	Határidő: 2017. május 01.
	Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója
	4. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedést Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....) önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatosan a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén keresztüli „start-stop” rendszerű üzemnek megfelelő mobil telefonos parkolási jogosultság vásárlás feltételeinek megteremtésére azzal, hogy a Közgyűlés az ügyvezetői hatáskört meghaladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés jóváhagyására a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot hatalmazza fel.
	Határidő: 2017. május 01.
	Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója
	5. A Közgyűlés utasítja a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedést Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (…....) önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatosan a szükséges mennyiségű parkolójegy árusító automaták parkolóalap terhére történő beszerzésére, telepítésére és beüzemelésére.
	Határidő: 2017. május 01.
	Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetője
	6. Szeged város területén a parkolás biztosítása az Mötv 13.§ (1) bekezdése alapján helyi közügynek minősül, melyre figyelemmel a Közgyűlés kijelenti, hogy a parkolóautomaták bevezetésével a meglévő eszközrendszerrel nyújtott közszolgáltatás minőségének javítását kívánja elérni. A projekt megvalósítása során a létrejött eszközöket bérbeadás útján kívánja a Közgyűlés a szolgáltatást végző gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsátani, mely bérleti jogviszonyt az Önkormányzat későbbiekben kívánja rendezni.
	7. A Közgyűlés az OTÉK normatívában meghatározott kötelezettsége teljesítésére elrendeli elektromos autók számára Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Feketesas utcai fenntartott kizárólagos várakozóhelyein 4 db, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatal Rákóczi téri (Török utca felőli) fenntartott kizárólagos várakozóhelyein 12 db, és a Csongrád Megyei Főügyészség Stefánián fenntartott kizárólagos várakozóhelyein 6 db elektromos töltőhely kialakítását oly módon, hogy ezen töltő-várakozóhelyek a továbbiakban a fizetőparkolási rendszer részeként üzemeljenek. Ezen fizető parkolókat bármely autós igénybe veheti helyszínenként egy kivételével, mely parkolót kizárólagosan elektromos autók használhatnak.
	Határidő: 2017. május 01.
	Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetője
	8. A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az elektromos autók számára töltőoszlop parkolóalap terhére történő beszerzésére, telepítésére, energiával történő ellátására.
	Határidő: 2017. május 01.
	Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetője
	9. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, hogy a Társaság kísérje figyelemmel az elektromos autók számára biztosított töltőoszlopok kihasználtságát és szükség esetén tegyen javaslatot az elektromos autók számára fenntartott fizető parkolóhelyek számának bővítésére.
	Határidő: folyamatos
	Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója
	Erről a Tisztségviselőket, Kabinetet, a Címzetes Főjegyzőt, az Aljegyzőt, a Jegyzői Irodát, Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és általa a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatóját, és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
	K. m. f.
	Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
	polgármester címzetes főjegyző
	A kiadmány hiteléül:
	K I V O N A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 23. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
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	H A T Á R O Z A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
	„4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni. Az Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben az étkezés megrendelése, a térítési díj megfizetése és az étkezés lemondása a Portálon keresztül is történhet. Online rendelés, bankkártyás fizetés esetén a tárgyhót megelőző hónap 27-ig kell a térítési díjat megfizetni. A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével, vagy ingyenes étkezésre jogosultak esetében az étkezés megrendelésével biztosítható. Amennyiben a gyermek az étkezést hiányzás miatt nem veszi igénybe, a szülő köteles ezt bejelenteni, és az étkezést lemondani, illetve gondoskodhat az étel elszállításáról, melynek részletes módját és feltételeit az egyes intézmények erre vonatkozó szabályzatai tartalmazzák. Ha az ingyenes étkezésre jogosult gyermek szülője a lemondásnak, illetve elszállításnak nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő második tanítási/nevelési naptól az étkezés szüneteltetésre kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig.”
	„A R. 5. § (1) bekezdésében, továbbá a 6.§-ban foglalt foglalt térítési díjat papír alapú étkezési utalvánnyal – Erzsébet, Ticket Restaurant, Sodexo utalvánnyal – és/vagy készpénzzel, illetve az Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben a Portálon történő online rendelés esetén bankkártyával lehet megfizetni.”
	Címe
	Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében
	K I V O N A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 23. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
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	H A T Á R O Z A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/75086-........./2016 számú Szeged „Smart city” koncepció végrehajtása – Készpénzmentes város program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
	1. A Közgyűlés SZMJVÖ Bölcsődéi férőhelyszámát – változatlanul – 982 főben határozza meg azzal, hogy a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című támogatási felhívásra benyújtott „Bölcsődefejlesztési Program Szegeden I. ütem; Cső utcai Bölcsőde korszerűsítése” tárgyú pályázat keretében zajló munkálatok végrehajtásának idejére 2016. november 1. napjával a Cső utcai telephely férőhelyszámát 96 főről 1 főre csökkenti. Ezzel egyidejűleg a Hajlat utcai telephely férőhelyszámát 96 főről 108 főre, az Agyagos utcai telephely férőhelyszámát 72 főről 108 főre emeli, a Rókusi körúti telephely férőhelyszámát 48 főről 72 főre, a Gyík utcai telephely férőhelyszámát 94 főről 117 főre emeli a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett, azzal, hogy a személyi feltétel az engedélyezett szakmai létszámkereten (209,13 fő) belül teljesül.
	Az intézkedés nem jár bölcsődei intézményi jogviszony megszüntetésével.
	2. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatóját, hogy gondoskodjon a férőhelyváltozás alapdokumentumokon történő átvezetéséről és a szükséges átszervezések lebonyolításáról.
	Határidő: az alapdokumentumokon történő átvezetés tekintetében 2016. november 30.
	az átszervezések tekintetében 2016. november 30.
	Felelős: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatója
	3. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteren keresztül a Humán Közszolgáltatási Iroda vezetőjét, hogy az 1. pontban foglaltak alapján az érintett telephelyek vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges eljárást kezdeményezze.
	Határidő: azonnal
	Felelős: Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezetője
	Erről a Tisztségviselőket, Kabinetet, Humán Közszolgáltatási Tanácsnokot, a Címzetes Főjegyzőt, az Aljegyzőt, a Jegyzői Irodát, Közgazdasági Irodát, a Humán Közszolgáltatási Irodát és általa a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, valamint SZMJVÖ Bölcsődék igazgatóját jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
	K. m. f.
	Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
	polgármester címzetes főjegyző
	A kiadmány hiteléül:
	K I V O N A T
	Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 23. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
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