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Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
21/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendeletének módosításáról 

 
 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és a 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
A vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. 
rendelet a következő 17/D. §-sal egészül ki: 
 
„17/D. § Az értékpapír számlán elhelyezett értékpapír állománnyal kapcsolatos ügyletekről a 
Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében, a tanácsadó javaslata mérlegelésével a 
Polgármester dönt.” 
 
 

2.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Dr. Botka László sk.        Dr. Mózes Ervin sk. 
 polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. június 25-én tartott ülésén. 
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében. 



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
22/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/1995. (VI.16.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 23/1995. (VI.16.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

 
1.§ 

 
 

A 23/1995. (VI.16.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete „A bizottságok közgyűléstől átruházott 
hatáskörei” Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságra vonatkozó része az alábbi 6./ ponttal 
egészül ki: 

 
„6./ Jóváhagyja Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatát.” 

 
 

2.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 

E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Dr. Botka László sk.        Dr. Mózes Ervin sk. 
 polgármester   címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 25-én tartott ülésén. 
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében. 



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
23/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 15/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetésének 
végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 

1.§ 
 

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő III/A. fejezettel egészül ki: 
 

III/A. 
Közzétételi kötelezettség teljesítése 

 
„29/A. § (1) Az Áht. 15/A. §-ában meghatározott adatokat az önkormányzat honlapján kell 
közzétenni. A közzétételt mellőzni lehet a 200.000 Ft alatti támogatási összegre, melyet az 
adott költségvetési évben egybe kell számítani. Az adatokat a támogatást előkészítő 
szerveknek az alábbiak szerint kell közzétenni a döntés meghozatalát követő 60 napon belül 

a) a Polgármesteri Hivatali szervezeti egységnek az önkormányzat honlapján, kivéve a 
polgármesteri alap terhére történő támogatást, melyet a Közgazdasági Iroda köteles 
közzétenni, 

b) egyéb önkormányzati szervnek a saját honlapján, ennek hiányában az önkormányzat 
honlapján – kivéve a gazdálkodási jogkörében az NGSZ-hez tartozó költségvetési 
szervet, amelynek az NGSZ honlapján. 

 
(2) Az Áht. 15/B. §-ában meghatározott adatokat a szerződést előkészítő szerveknek az 
alábbiak szerint kell közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül 

a) a Polgármesteri Hivatali szervezeti egységnek az önkormányzat honlapján, 
b) egyéb önkormányzati szervnek a saját honlapján, ennek hiányában az önkormányzat 

honlapján – kivéve a gazdálkodási jogkörében az NGSZ-hez tartozó költségvetési 
szervet, amelynek az NGSZ honlapján. 

 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettek adatfeltöltését követően a közzétett 
adatokra történő hivatkozás az önkormányzat honlapján elérhető.” 
 

2. § 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a R.4. § (5) bekezdése 
és az 5. § (14) bekezdése hatályát veszti. 
 
Dr. Botka László sk.        Dr. Mózes Ervin sk. 
 polgármester         címzetes főjegyző 
 
Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. június 25-én tartott ülésén. 
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében. 



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 
24/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

a Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 
55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 
 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 
Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendeletét 
a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § (5) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz az előírt 
önrésszel rendelkezik. Az előírt önrész helyi egyedi védett épületeken végzett nyílászáró 
felújítás, csere esetén a bruttó bekerülési költség 35 %-a, egyéb pályázatok esetén a bruttó 
bekerülési költség 50 %-a. Az önrész csak a pályázati cél megvalósítására fordítható.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § (6) A támogatás maximális mértéke helyi egyedi védett épületeken végzett nyílászáró 
felújítás, csere esetén a bruttó bekerülési költség 65 %-a, egyéb pályázatok esetén a bruttó 
bekerülési költség 50 %-a.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Dr. Botka László sk.        Dr. Mózes Ervin sk. 
 polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
 
Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. június 25. napján tartott ülésén. 
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében. 
 



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete  

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

 
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 
területre. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a kétkerekű motorkerékpár kivételével valamennyi 
rendszámmal, illetve hatósági jelzéssel rendelkező  járműre, a háromkerekű segédmotor-
kerékpárra, és azok üzembentartójára. 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 

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

b) üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés 
vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek; 
c) várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2 pontjában meghatározott módon  

kijelölt, az 1. sz. melléklet szerinti utcaszakaszok, „várakozási övezet” táblával megjelölt 
területe. 

d) 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. 

e) várakozás, parkolás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben 
tartózkodás. 

 
3. § 

 
(1) A kijelölt várakozási területeken a betegszállító járművek, a mozgásukban korlátozott 
személyeket szállító járművek, továbbá a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen 
felszerelt járművek külön jogszabályban meghatározottak szerint várakozhatnak.  
 
(2) A figyelmeztető jelzést /sárga villogó/ jogszerűen használó közszolgáltató járművei, 
valamint út vagy közmű építésére, fenntartására, illetőleg tisztítására szolgáló járművek, e 
tevékenységük végzése során díjmentesen várakozhatnak. 
(3) A kijelölt várakozási területen a fizető parkolási rendszerrel kapcsolatos közúti jelzőtáblák 
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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. § 
 
(1) A kijelölt várakozási területeken munkanapokon 800 és 1800 óra között, továbbá a Mars 
téren, a Boross J., a Pulcz, a Csemegi u. a Pozsonyi és a Cserzy M. utcákban munkanapokon 
és szombaton 800 – 1200 óra között csak előre megvásárolt –- a 2. sz. melléklet szerint 
nyomtatott – és érvényesített parkoló szelvénnyel, érvényes parkolási bérlettel (továbbiakban: 
bérlet), mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultsággal, valamint a mozgásában 
korlátozott személy részére kiadott „Parkolási Igazolvány”-nyal szabad várakozni. 
Munkaszüneti napokon a várakozási területen belüli parkolók igénybevétele – a szombati 
napra vonatkozó fenti kivételtől eltekintve – díjmentes. 
 
(2) A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek 800 és 900 óra közötti, 
valamint 1600 és 1800 óra közötti igénybevételére kedvezményes parkoló bérlet váltható. 
Kedvezményes bérlet csak olyan járműre váltható, amelynek üzembentartója és tulajdonosa is 
természetes személy. Jogi személyek és egyéb szervezetek ezen kedvezményt nem vehetik 
igénybe. 
 
(3) Kedvezményes parkolási bérlet váltására jogosultak az egészségügyi területi ellátási 
kötelezettség biztosítására Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött 
házi-, gyermek- és fogorvosok. A kedvezményes bérlet csak a rendelő közelében levő és az I. 
sz. melléklet szerint meghatározott útszakaszon jogosít várakozásra. 
 
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kedvezményes bérleteket a parkolóhelyek üzemeltetője 
állítja ki, ezek ára megegyezik a mindenkori lakossági bérlet árával. Ezen bérletek 
igénylésekor a kedvezmény igénybe vételére jogosító okmányt (intézmény látogatási igazolás, 
Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás az ellátási szerződés megkötéséről) be kell 
mutatni. 
 

5. § 
 
(1) Jelen rendelet alkalmazásában a munkaszüneti napok: heti pihenőnapok (szombat, 
vasárnap), továbbá január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., 
október 23., november 1., december 24, 25, 26. 
 
(2) A 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 vezetőülés felőli első 
ablakán belül, kívülről jól látható helyen és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. Egyidejűleg 
annyi parkolószelvényt kell érvényesíteni, ahány parkolóhelyet a jármű elfoglal. 

 
(3) A mobil telefonos parkolási jogosultság a mobil szolgáltató eredményes vásárlás 
visszaigazolásának időpontjától érvényes. A mobil telefonos parkolási jogosultság időtartama 
a választott fizető zóna besorolásától függ. 
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6.§ 
 
(1) Az övezeten belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek – mint jármű 
üzemeltetők – a lakóhelyükhöz legközelebb eső két – általuk megnevezett – utca  
parkolóhelyeinek igénybevételére éves lakossági bérletet vásárolhatnak. Kedvezményes 
lakossági bérlet vásárlására jogosult az a szegedi tartózkodási hellyel rendelkező természetes 
személy is, aki nem rendelkezik szegedi lakóhellyel. Az éves lakossági bérlet váltására 
jogosult személy az éves kombinált bérlet árából 97%-os díjkedvezményben részesül. A 
kedvezményes lakossági bérleteket a parkolóhelyek üzemeltetője állítja ki, a kedvezmény 
igénybevételére jogosító okirat: lakcímkártya és forgalmi engedély (eredeti, vagy hiteles 
másolat) egyidejű bemutatásával.  
 
(2) A parkoló helyét az 1. sz. melléklet szerinti megjelöléssel a bérleten fel kell tüntetni. A 
bérlet kizárólag a rajta feltüntetett útszakaszokra érvényes.  
 
(3) A bérlet lakó- vagy tartózkodási helyenként legfeljebb kettő saját tulajdonú, vagy a 
kérelmező által üzemeltetett gépkocsira adható. 
 
(4) Kedvezményes lakossági bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek tulajdonosa és 
– ha van – üzemben tartója is természetes személy. Jogi személyek és egyéb szervezetek ezen 
kedvezményt nem vehetik igénybe. 

 
(5) Kedvezményes parkolási bérlettel rendelkező 
 

a) természetes személyek a lakóhely, illetve a tartózkodási hely változása, 
b) házi-, gyermek-, és fogorvosok a rendelési hely megváltozása 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 bérletleadása, továbbá a rendelet 3. sz. melléklete szerinti 
kezelési költség megfizetése mellett a rendszer üzemeltetőjénél kell kezdeményezni. 
 

7. § 
 

(1) A lakossági, az éves és havi bérleten fel kell tüntetni annak típusát, érvényességét, a 
parkolásra jogosult gépjármű forgalmi rendszámát és az esetleges területi korlátozást, a 
felmutatóra szóló bérleten a bérlet típusát és annak érvényességét, valamint az ügyfél által 
kért külön azonosító kódot. A bérlet megváltásakor kiadott számlán fel kell tüntetni a bérlet 
tulajdonosát is.  
 
(2) A bérleteket a rendszer üzemeltetője állítja ki. A bérletet a jármű első szélvédője mögött a 
műszerfalon, vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve úgy kell elhelyezni, hogy kívülről 
jól látható és ellenőrizhető legyen. 
 
(3) Az évközben váltott éves bérletek 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 váltást 
követő nap 000 órájától jogosítanak a parkolóhelyek használatára és a váltást követő év január 
hó 15. napján 2400 óráig érvényesek. 
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(4) A havi bérletek a tárgyhónapot megelőző 5. naptól megvásárolhatók, de érvényességük 
csak a tárgyhó első napján 000 órakor, illetve ha a tárgyhónapban vásárolták, úgy annak 
időpontjától kezdődik és a következő hónap 5. napján 2400 óráig tart. 

 
8. § 

 
(1) Forgalmi rendszám változása, vagy a bérlet megrongálódása esetén – ha annak tartalma 
még felismerhető – a bérlet a kezelési költség egyidejű megfizetésével kicserélhető. Elveszett, 
vagy felismerhetetlenségig megrongálódott bérlet helyett új bérlet csak a teljes térítési díj 
időarányos részének megfizetése esetén állítható ki.  
 
(2) Természetes személyek mint gépjármű üzembentartók az egyes övezetek 
igénybevételére jogosító, valamint az összes övezet igénybevételét lehetővé tevő kombinált 
bérletet 50%-os díjkedvezménnyel vásárolhatják meg. Jogi személyek és egyéb szervezetek 
ezen kedvezményt nem vehetik igénybe.  
 
(3) A parkolószelvények és bérlet típusok árát, valamint a kezelési költséget a 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

9. § 
 
(1) A kijelölt várakozási területen belül eltérő díjú övezetek/zónák (zöld, sárga, kék) 
találhatók. A parkolóhelyek igénybevételére „napi”, „egész”, „felező”, illetve „negyed” 
megjelölésű parkolószelvények vásárolhatók. 
 
(2) Napi parkolószelvénnyel az övezet bármely zónájában az érvényesítés napján 000 óra és 
2400 óra között szabad várakozni. 
 
(3) Egész parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama: 
 - I. övezetben (zöld zóna):  1 óra, 
 - II. övezetben (sárga zóna):   2 óra, 
 - III. övezetben (kék zóna):  4 óra  
 
(4) Két egész parkolószelvény egyidejű érvényesítésével az egyes övezetekben a parkolási 

időtartam kétszeresre 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. Az igénybe 
vett parkolóhelyen a parkolási idő további növelésére nincs lehetőség. 
 

(5) Felező parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama: 
 - I. övezetben (zöld zóna):   30 perc, 
 - II. övezetben (sárga zóna):   1 óra, 
 - III. övezetben (kék zóna):   2 óra. 
 
(6) Negyed parkolószelvénnyel a várakozási idő leghosszabb időtartama:  
  
 - I. övezetben (zöld zóna):   a negyed parkolószelvény nem alkalmazható,  
 - II. övezetben (sárga zóna):   30 perc, 
 - III. övezetben (kék zóna):   1 óra 
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10. § 
 

(1) Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha a jármű a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványa nélkül; érvénytelen (nem, vagy nem megfelelően érvényesített) 
szelvénnyel, bérlettel vagy parkolási igazolvánnyal parkol; továbbá, ha a járműben elhelyezett 
szelvény, bérlet, parkolási igazolvány kívülről nem ellenőrizhető,  
 
(2) Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül az is, ha a jármű a korlátozott ideig igénybe 
vehető parkolóban az övezetre megállapított leghosszabb parkolási időtartam lejárta után 
újabb szelvény felhasználásával ugyanazon parkolóhelyen marad.  
 
(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 várakozási övezetben (zónában) 
érvényes egy órai várakozási díj, amelyben a várakozási terület díjfizetés nélküli használata 
megvalósult.  
 
(5) Aki érvényes parkoló bérlettel rendelkezik, de az ellenőrzés időpontjában azt 
előírásszerűen nem helyezte el, utólagosan – 15 napon belül – a bérletét bemutatva bérlet 
bemutatási díj megfizetése mellett a pótdíj megfizetési kötelezettsége alól mentesül. A bérlet 
bemutatási díj mértéke az adott eljárási szakaszban kiszabható pótdíj 50%-a. A mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványának utólagos bemutatására nincs lehetőség.  
 

11. § 
 
(1) A parkolási rendszerrel, szolgáltatással, kapcsolatos észrevételek, panaszok (továbbiakban 
bejelentések), írásban, postai úton, elektronikusan, illetve személyesen a rendszer-üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodájában nyújthatók be. 
 
(2) A pótdíjjal kapcsolatos észrevételt, panaszt – amelyeket a pótdíjfizetési felszólításnak a 
jármű szélvédőjén történt elhelyezését 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 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.   
 
(3) A pótdíjat az észrevétel, panasz elutasításáról szóló értesítés kézhezvételét követően 8 
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. 
 
(4) A pótdíj kivetését eredményező mulasztást a parkolóhely üzemeltetőjének videofelvétellel 
bizonyítania kell. A videofelvételt az észrevétel, illetve a panasz elbírálásáig vagy a pótdíj 
befizetéséig meg kell őrizni. A tulajdonos/üzembentartó személyesen, illetve 
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meghatalmazottja útján vagy együttesen – írásbeli kérelem alapján – a pótdíj kiszabását 
eredményező szabálytalanságról készült videó felvételt a rendszer üzemeltetőjével egyeztetett 
helyen és időpontban díjmentesen megtekintheti.  A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését 
követő 30 napon túl a videó felvétel csak a bemutatási díj megfizetésével tekinthető meg. 
 

12. § 
 
(1) Jelen rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg Szeged Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 56/2007. (XII. 20.) Kgy. rendelete a fizető parkolási rendszerről és az 
azt módosító 13/2008. (IV. 17.) Kgy. r. továbbá a 25/2009. (VI. 20.) Kgy. r. hatályát veszti.  
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
Dr. Botka László sk.        Dr. Mózes Ervin sk. 
 polgármester   címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 25-én tartott ülésén. 
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében 
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1. számú melléklet 

 

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

 
A „kijelölt várakozási terület”-be tartozó parkolók övezetek szerint 

 
I. övezet (zöld zóna) 

 
Kígyó u. 
Nagy J. u. 
Károlyi u. (Tisza L. krt. – Feketesas u.) 
Kiss Ernő u. (Tisza L. krt. – Széchenyi tér) 
Feketesas u. (Kossuth L. sgt. – Kölcsey u.) 
Széchenyi tér (K-i, Ny-i oldal) 
Kiss Menyhért u. (Kígyó u.-Széchenyi tér) 
Dugonics tér (É-i, D-i oldal) 
Árpád tér (Nagy Áruház előtt) 
Eötvös u. (Toldi u. – Zrínyi u.) 
Jókai u. (Árpád tér – Aradi vértanúk tere) 
Aradi vértanúk tere (Ny-i oldal) 
Toldi u. (Somogyi B. u. – Eötvös u.) 
Zrínyi u. (Somogyi B. u. – Aradi vértanúk tere) 
Apáthy u. (Zrínyi u. – Oskola u.) 
Oskola u. (Somogyi B. u – Victor Hugo u.) 
Victor Hugo u. (Roosevelt tér – Kelemen u.) 
Nádor u. 
Bajza u. 
Deák F. u. 
Dózsa Gy. u. (Tisza L. krt. – Stefánia) 
Horváth M. u. (Széchenyi tér – Deák F. u.) 
Takaréktár u. (Széchenyi tér – Arany J. u.) 
Berzsenyi u. (Arany J. u – Kazinczy u.) 
Vörösmarty u.  
Wesselényi u. (Széchenyi tér – Deák F. u.) 
Somogyi u. (Kárász u – Oskola u.) 
Dóm tér (Ny-i oldal) 
Arany J. u. (Takaréktár u. – Dózsa Gy. u.) 
Kazinczy u. (Tisza L. krt. – Dózsa Gy. u.) 
Stefánia (Vár u.- Dózsa Gy. u.) 
Tisza L. krt. (Boldogasszony sgt. – Kálvin tér – Felső Tisza-part) 
Mars tér 
Vár u. 
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II. övezet (sárga zóna) 
 

Somogyi u. (Oskola u. - Korányi fasor) 

Dóm tér (K-i oldal) 
Stefánia (Dózsa Gy. u. - Kazinczy u.) 
Arany J. u. (Dózsa Gy. u. - Stefánia) 
Kazinczy u. (Dózsa Gy. u. - Stefánia) 
Révai u. (Somogyi B. u. - Tömörkény u.) 
Palánk  (Tömbbelső) 
Tömörkény u. (Béla u. - Korányi fasor) 
Béla u. (Roosevelt tér - Tömörkény u.) 
Roosevelt tér 
Tisza L. krt. (Árvízi emlékmű-Aradi vértanúk tere) 
Tábor u. (Mikszáth K. u. - Kossuth L. sgt.) 
Püspök u. (Mikszáth K. u. - Kossuth L. sgt.) 
Bolyai J. u. (Kálvária sgt. - Attila u.) 
Bartók Béla tér (Ny-i, K-i oldal) 
Jósika u. (Kálvária sgt. - Attila u.) 
Attila u. (Mars tér-Tisza L. krt.) 
Hajnóczy u. (Jósika u. - Tisza L. krt.) 
Török u. (Mikszáth K. u.- Kossuth L. sgt.) 
Mérey u. (Tisza L. krt. - Mars tér) 
Kossuth L. sgt. (Bocskai u.- Párizsi krt.) 
Rákóczi tér (Megyeház előtt és mögötti terület)  
Gogol u. (Tisza L. krt. - Jósika u.) 
Kálvária sgt. (Dugonics tér-Jósika u.) 
Dáni J. u. (Gogol u. - Béke u.) 
Béke u. (Jósika u. - Petőfi S. sgt.) 
Petőfi S. sgt. (Földvári u. - Dugonics tér) 
Földvári u. (Petőfi S. sgt. - Tisza L. krt.) 
Honvéd tér 
Bódog J. u. (Vitéz u. - Földvári u.) 
Zászló u. (Vitéz u. - Földvári u.) 
Szentháromság u. (Vitéz u. - Tisza L. krt.) 
Boldogasszony sgt. (Vitéz u. - Tisza L. krt.) 
Szilágyi u. (Kossuth L. sgt. - Madách u.) 
Bocskai u. (Kossuth L. sgt. - Szent István tér) 
Madách u. (Szilágyi u. - Kálvin tér) 
Szent István tér (Minden oldalán) 
Vidra u. (Kálvin tér - Szent István tér) 
Szent Mihály u. (Szent István tér - Tisza L. krt.) 
Sóhordó u. (Szent István tér - József A. sgt.) 
Juhász Gy. u. (Tisza L. krt.- Sóhordó u.) 
Teleki u. (Tisza L. krt - Sóhordó u.) 
Dugonics u. (Sóhordó u. - Tisza L. krt. közötti tömbbelső) 
Boross J. u. (Bakay N. u. - Mars tér) 
Boross J. u. (Pulcz u-Mars tér) 
Pulcz u. (Boross J. u. - Pozsonyi I. u.) 
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Cserzy M. u. (Mars tér - Pozsonyi I. u.) 
Csemegi u. (Boross J. u - Pozsonyi I. u.) 
Osztrovszky u. 
Pusztaszeri u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.) 
Juhász Gy. u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.) 
Teleki u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.) 
Dugonics u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.) 
Huszár Mátyás rakpart 
Alsó rakpart 
Felső Tisza-part (Tisza L. krt.-Római krt. és az Ifjúsági Ház körüli szervízút) 
Zárda u. (Felső Tisza-part - Kálmány L. u. - Munkácsy u.) 
Festő u. 
Zsótér u. 
Háló u. (Felső Tisza-part – Maros u.) 
Munkácsy u. 
Kálmány L. u. 
Maros u. (Zárda u.-Háló u.) 

 
 

III. övezet (kék zóna) 
 

Hajnóczy u. (Jósika u. - Londoni krt.)  
Gogol u. (Jósika u.- Londoni krt.) 
Kálvária sgt. (Jósika u.- Londoni krt.) 
Béke u. (Jósika u. - Moszkvai krt.) 
Jósika u. (Kálvária sgt. - Gyertyámos u.) 
Gyertyámos u. (Moszkvai krt. - Petőfi S. sgt.) 
Nemestakács u. (Petőfi S. sgt. - Moszkvai krt.). 
Ady tér 
Egyetem u. 
Batthyány u. 
Alföldi u. (Bécsi krt.-Batthyány u. között) 
Petőfi S. sgt. (Földvári u.- Nagykörút) 
Zászló u. (Vitéz u. - Batthyány u.) 
Vitéz u. (Petőfi S. sgt. - Boldogasszony sgt.) 
Szentháromság u. (Vitéz u. - Bécsi krt.) 
Boldogasszony sgt. (Vitéz u.- Bécsi krt.) 
Markovits u. 
Bokor u. 
Liliom u. 
Apáca u. (Bokor u. - Bécsi krt.) 
Oldal u. 
Semmelweis u. (Liliom u.- Tisza L. krt.) 
Bánomkert sor (Oldal u.- Liliom u.) 
Vadász u. (Kossuth L. sgt. - Lechner tér) 
Madách u. (Párizsi krt. - Szilágyi u.) 
Lechner tér (Minden oldalán) 
Szappanos u. (Párizsi krt. - Lechner tér) 
Füredi u. (Szűcs u.- Lechner tér) 
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Szűcs u. (Párizsi krt. - Szent István tér) 
Imre u. (Lechner tér - Szent István tér) 
Bercsényi u. (Szűcs u.- Lechner tér) 
Pozsonyi I. u. (Kossuth L. sgt. - Cserzy M. u.) 
Bercsényi u (Szűcs u.-Csongrádi sgt.) 
Csongrádi sgt. (Szt. István tér-Berlini krt.) 
Hullám u. 
Lengyel u. 
Pusztaszeri u. (Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.) 
Juhász Gy. u. (Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.) 
Dugonics u. (Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.) 
Háló u. (Maros u.-Sajka u.) 
Szt. Miklós u. 
Árbóc u. 
Szt. György tér 
Gál u. 
Tímár u. 
Sajka u. 
Bárka u.  (a Római krt.-i szervízút is) 
Maros u.  (Háló u.-Római krt.) 
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2. számú melléklet 
 
A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 
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2. számú melléklet 

 
A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklete 
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3. számú melléklet 

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) Kgy. rendelet 3.számú melléklete 
 

A parkoló szelvények és bérletek árai, kezelési költségek. 
 

   

I. Parkolási szelvények  Ár (Ft) 

 „Negyed” parkoló-szelvény 145 

 „Felező” parkoló-szelvény 220 

 „Egész” parkoló-szelvény 375 

 „Napi” parkoló-szelvény 1.355 

II. Bérletek:  

II.1  Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó) 221.875 

II.2  Meghatározott övezetre szóló éves bérlet:  

 Kék-Sárga övezetre szóló 108.750 

 Kék övezetre szóló 50.000 

 Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet 267.500 

II.3  Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló) 23.750 

   

III. Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság  

 „Negyed” parkoló-szelvénynek megfelelő 220 

 „Felező” parkoló-szelvénynek megfelelő 285 

 „Egész parkoló-szelvénynek megfelelő 470 

 „Napi” parkoló-szelvénynek megfelelő 1410 

   

IV. Kezelési költség:  

 Bérlet csere 1670 

 Videó felvétel bemutatás díja a rendelet 11. § (4) bek. alapján. 1135 

   

 A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.  
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Szegedi Szabadtéri Játékokért 
Közalapítvány 

 
alapító okirata 

(egységes szerkezetben) 
 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A 
és 74/G. §-a, valamint az 1997. évi CLVI. Törvény alapján kiemelkedően közhasznú 
jogállású, jogi személyiséggel rendelkező 
 

Közalapítványt 
 

hoz létre határozatlan időre az alábbiak szerint:  
 

1. Alapító neve, székhelye:  
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szeged, Széchenyi tér 10. 
 

2. A Közalapítvány neve: 
Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) 
 

3. A közalapítvány székhelye:  
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56. 
 

4. A Közalapítvány elsődleges célja:  
 
A nemzeti kulturális értéket képviselő, a város idegenforgalmi vonzását növelő Szegedi 
Szabadtéri Játékok művészeti céljainak segítéséhez, működési feltételeinek javításához, a 
mobil nézőtér kialakításához, a színpadtechnikai létesítmények korszerűsítéséhez, a Régi 
Zsinagóga felújításához – és annak a város színházi, zenei és művészeti műhelyként való 
hasznosításához – anyagi támogatás nyújtása.  
A Közalapítvány másodlagos célja:  
A Szegedi Szabadtéri Játékokon nyújtott kiemelkedő művészi teljesítmények elismerése.  
 
A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont 5. alpontjában meghatározott 
kulturális tevékenységet végez. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, 
amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 
valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.  
 
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet, továbbá 
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választások jelöltállítást) nem 
folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
A Közalapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Délmagyarország című napilap útján nyilvánosságra hozza. 
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5. A Közalapítvány céljára rendelt vagyon:  
A Közalapítvány induló vagyona: 500.000,- Ft készpénz, amelyet a Szeged Megyei Jogú 
Város Közgyűlése, mint alapító, a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követő 30 napon 
belül helyez el a legkedvezőbb feltételeket kínáló pénzintézetnél nyitandó számlán. Az 
alapítványi vagyon részét képezi a Szegedi Szabadtéri Játékok Igazgatósága Szeged, 
Klauzál tér 3. szám alatti helyiségei használati jogának értéke, amely a Szabadtéri Játékok 
Igazgatóságának máshol történő elhelyezését követően az önkormányzatot illeti.  
A Közalapítványi vagyon részévé válnak a későbbiekben a Közalapítványhoz csatlakozó 
bel- és külföldi természetes és jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek 
feltétel nélküli adományai. A feltételhez kötött adományok abban az esetben, ha azokat a 
Kuratórium elfogadja.   
 
5/A. A Közalapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni adományokat 
lehetőleg az adományok rendeltetése szerint kell felhasználni. Amennyiben ez a 
Közalapítvány céljai érdekében nem lehetséges, az adományokat értékesíteni kell. 
 
5/B. A Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható természetbeni adományokat 
/pl. ingatlan, hagyaték/ lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartás vagy 
működtetés költségein felüli hozama a Közalapítvány céljaira felhasználható legyen. Ha 
ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei miatt a hozam az 
adomány forgalmi értékének alapulvételével számított banki betétkamat átlagos mértékét 
nem éri el, az adományt forgalmi értéken értékesíteni kell.  
 
5/C. A Közalapítvány vállalkozó tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Közalapítvány az alapító előzetes 
egyetértésével olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladhatja 
meg vagyoni hozzájárulása mértékét.  
 
5/D. A Közalapítvány vagyonát az alapítványi célokra lehet használni.  
A Közalapítvány pénzvagyonát a legkedvezőbb feltételeket kínáló pénzintézetnél 
betétként kell elhelyezni a felhasználásig.  
A jelen alapító okirat 4./ pontjában meghatározott kiemelkedő művészi tevékenység 
elismerését az alapítványi vagyon hozadékából lehet fedezni. Az elismerés odaítélésének 
szempontjait és összegét a Kuratórium Ügyrendjében határozza meg.  
 
5/E. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratban meghatározott céljai megvalósítására fordítja.  
 
6. A Közalapítványhoz való csatlakozás:  
 
A Közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi természetes és jogi személy 
az alapítvány céljainak megvalósításához csatlakozhat, ha a céljaival egyetért és azt 
pénzbeli vagy bármilyen más vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja. A csatlakozás 
érvényességéhez a Kuratórium jóváhagyása szükséges.  
A devizában felajánlott pénzt felhasználásig devizaszámlán kell elhelyezni.  
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7. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelő a 11 tagú 
Kuratórium. 

 
Nem lehet a Kuratórium tisztségviselője, tagja az, aki az 1997. évi CLVI. tv. 9. § (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá az alapítóval 
hozzátartozói viszonyban áll. A Kuratórium tisztségviselői, tagjai nem lehetnek egymás 
hozzátartozói.  
 
A Kuratórium elnöke: Kormos Tibor ( Szeged, Szilágyi u. 3.) 
        titkár:   Csigér Marianna (Szeged, Székely sor 21. VI/625.) 
        tagjai:   Kovács Kálmán (Szeged, Rahói u. 15. I. em. 5.) 
          Kecse Nagy Sándor (Szeged, Fő fasor 148.) 
          Kerek Attila (Szeged, Hajnóczy u. 6. I. em. 2.) 
          Dr. Pintér Ferenc (Szeged, Páncél köz 25.) 
          Hekáné dr. Szondi Ildikó (Szeged, Szövetség u. 35.) 
 
A Kuratórium tisztségviselőinek és tagjainak megbízatása három évre szól. A megbízás 
többször meghosszabbítható.  
 
A Kuratórium tisztségviselői és tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, jogosultak 
azonban olyan igazolt költségeik megtérítésére, amelyek az Alapítvány érdekében kifejtett 
tevékenységük során merülnek fel. A költségtérítés mértékét és módját a Szervezeti és 
Működési Szabályzat részletezi.  
A Kuratórium vezető tisztségviselőinek és tagjainak összeférhetetlenségükről 
nyilatkozniuk kell.   
 
8/A. A kuratóriumi tisztség megszűnik 
- a kuratóriumi tagság megszűnésével, 
- a tisztségről történő lemondással, 
- a kuratóriumi tisztségből történő visszahívással. 
 
8/B. A kuratóriumi tagság megszűnik 
- a megbízási idő lejártával, 
- lemondással, 
- az Alapító által történő visszahívással, 
- a Közalapítvány megszűnésével, 
- a kuratóriumi tag halálával.  

 
8/C. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén titkára képviseli. A 
Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság a Kuratórium elnökét és titkárát 
együttesen illeti meg.  
 
8/D. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
 

- a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, melynek 
rendelkeznie kell az 1997. évi CLVI. tv. 7. § (2) bekezdésében foglaltakról, továbbá a 
Kuratórium ügyrendjéről, a tisztségviselők hatásköréről, az alapítványi iroda részletes 
feladatairól, az ügyvitel szabályairól.  

- a Közalapítványi Iroda dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása 
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- a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének, a beszámolónak és az éves mérlegnek, 
valamint a közhasznúsági jelentésnek a megállapítása, 

- a kiemelkedő művészeti tevékenység díjazása, 
- döntés a közalapítványi vagyon felhasználásáról, 
- döntés a Közalapítványnak vállalkozásban való részvételéről, 
- mindaz, amit jogszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a Kuratórium 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
8/E. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az 
ülések nyilvánosak. A Kuratórium tagjait a Kuratórium elnöke írásban hívja össze a napirend 
egyidejű közlésével úgy, hogy az érdekeltek a meghívót az ülést megelőzően legalább 8 
nappal előbb megkapják. Az ülések nyilvánosságára tekintettel az ülést megelőző három 
napon át az ülés helyét és idejét, valamint a napirendi javaslatot a Közalapítvány székhelyén 
hírdetőtáblán ki kell függeszteni. A Kuratórium határozatképes, ha ülésein tagjainak legalább 
kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül, 
lehetőség szerint változatlan napirenddel össze kell hívni. Biztosítani kell, hogy az ülés 
időpontjáról a Kuratórium tagjai az azt megelőző 3 nappal előbb értesítést kapjanak.     

 
8/F. A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” 
szavazata szükséges. A Kuratórium tagjainak összlétszámához viszonyított kétharmados 
többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat s az éves beszámoló terv, a 
közhasznúsági jelentés megállapításához. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.  
 
8/G. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk.685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt, hozzátartozó) a határozat 
alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  

 
A Kuratórium ülésein az alapító szavazata, amennyiben ő is a kuratórium tagja, nem lehet 
ügydöntő az olyan határozat meghozatalában, amely az alapítvány vagyonának felosztására 
meghatározó befolyást gyakorol.  
 
8/H. A közalapítványi vagyon növelésének szervezésére a kuratóriumi ülések előkészítésére, 
a kuratórium határozatainak végrehajtására, az operatív és adminisztrációs feladatok 
végrehajtására Alapítványi Irodaként az alapító a Szegedi Szabadtéri Játékok illetékes 
munkatársait kéri fel. 
 
8/I. A Kuratóriumnak jogában áll minden olyan személyt foglalkoztatni, akinek munkájára, 
szakértelmére a Közalapítvány pénzügyi, számviteli, műszaki feladatainak ellátásához, jogi 
képviseletéhez szüksége van.  
 
9. A közalapítványi vagyon felhasználásának módja:  
A Kuratórium felel a Közalapítvány céljára rendelt vagyon hatékony működtetéséért, 
gyarapításáért, és annak az alapítványi célok érdekében történő felhasználásáért. A 
Kuratórium a Közalapítvány nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat az 
alapítványi cél megvalósítása érdekében.  
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A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-a mértékéig, de legfeljebb 
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra.  
 
9/A. A Közalapítvány működtetése a Közalapítvány vagyonának hozadékából történhet. A 
működtetése a vagyon hozadékának 10 %-a, legfeljebb évi 2 millió forint fordítható. Az ezt 
meghaladó működési költség felhasználásához az alapító előzetes hozzájárulása szükséges.  
 
9/B. A Közalapítvány vagyonának kezelésére, a vagyon nyilvántartására a hatályos 
jogszabályok az irányadóak.   
 
10. A Kuratórium ellenőrzése:  
A Közalapítvány működését és gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.  
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki nem felel meg az 1997. évi CLVI. tv. 
8. § (2) bekezdésében, valamint a 9. § (1) bekezdésében megállapított jogszabályi 
feltételeknek. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. A Felügyelő 
Bizottság hatáskörét és működését ügyrendben határozza meg.  
 
10/A. A Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Kovács László 
     Szeged, Gyöngytyúk u. 13. 
              tagjai:     Illés Mihály 
     Szeged, Boldogasszony sgt. 55. 
     Dr. Berekné dr. Petri Ildikó 
     Szeged, Hajnóczy u. 11. 
 
10/B. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, az 
éves beszámolóban, a közhasznúsági jelentésben foglaltakat. Ennek során a tisztségviselőktől 
jelentést, az Alapítványi Iroda munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja.  
A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt 
vesz, ha jogszabály így rendelkezik.  
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé, 

- - a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc 
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés 
helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság 
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart.  
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, határozatait 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. Az üléseket az elnök hívja össze írásban a napirend egyidejű közlésével úgy, 
hogy az ülés napja előtt legalább 8 nappal előbb a meghívót az érdekeltek megkapják.  
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11. A Közalapítvány megszűnése 
A Közalapítvány megszűnik, ha célját megvalósította, vagy a bíróság megszünteti. A 
Közalapítvány megszüntetése esetén vagyonának a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó 
része a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti, amely vagyont kizárólag 
közművelődési célra fordíthatja.  
 
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/G. §-aiban foglaltak, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók.  
 
Szeged, 2010. február 19. 
 
 
 
             
            Dr. Botka László 
                  polgármester 
        Szeged Megyei Jogú Város 
                   Közgyűlése képviseletében 
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