
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
                                             ..../2010. (….)  Kgy. rendelete

a járműelhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról,
a parkolóalap képzésről és felhasználásról szóló
 29/1999. (VI.14.) Kgy. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949.  évi  XX. tv.  44/A. § (2) bekezdésében, 
valamint az 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, továbbá az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet 42.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a járműelhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap 
képzéséről és felhasználásáról szóló 29/1999. (VI.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A rendelet 1. §  (1) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:
„1. §  (1) 

f)  a Szeged, Tisza-partvonal (Alsó-kikötő sor) – Odessza lakótelep Déli határa – vasúti 
töltés – a tervezett újszegedi körútszakasz által határolt területen a (2) és (6) bekezdésben 
foglalt tevékenységet végez.”     

(2) A rendelet 1. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 „(6) Az (1) bekezdés (f) pontjában foglalt területen új épület építése esetén a nem lakás 
céljára  szolgáló  rendeltetési  egységet  helyez  el,  valamint  a  (2)  bekezdésben  felsorolt 
célokat valósít meg.”

2.§

A rendelet  3.  §-ának  (2)  bekezdése  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép  és  az  alábbi  (6) 
bekezdéssel egészül ki:
„ 3. § 
    (2)  Az  (1)  bekezdés  nem  alkalmazható  lakás,  üdülőegység,  valamint  –  az  (5)-(6) 

bekezdésben  foglaltak  kivételével  –  1000  m2-t  meghaladó  hasznos  össz-szintterületű 
építmények esetén.”

 „ 3. § 
    (6) Az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott területen létesítendő településközponti 

vegyes  zóna  területen  az  OTÉK  16.§  (2)  bekezdése  alapján  elhelyezhető  építmények 
esetén az OTÉK vonatkozó előírásai szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettséget 50 %-
kal  csökkentett  mértékben  kell  figyelembe  venni  a  nem  lakás  rendeltetési  egységre 
vonatkozólag.”

                                                                         3. §

E rendelet 2010. március 10. napján lép hatályba.
                                                      
Dr. Botka László  s.k.  Dr. Mózes Ervin  s.k.
     polgármester  címzetes főjegyző
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