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Tisztelt Bardócz Csaba!

Irodánkra érkezett JAROKELO-SZEGED-00116275 számú jelzésére, miszerint a Budai Nagy Antal
45.  számú  ingatlannal  szemben  a  Tápé  Sportpálya  előtti  közterület  zöldterületén  rendszeresen
szabálytalanul parkolnak a gépjárművek, az alábbi tájékoztatást adom: 

A  Szegedi  Rendőrkapitányságot  és  a  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala
Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyeleti Osztályát felkértük, hogy a fentnevezett helyszínen
a  szabályos  és  biztonságos  közlekedés  érdekében  rendszeresen  és  visszatérően  ellenőrizzék  a
szabálytalanul parkoló gépjárműveket, valamint tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Figyelemmel a fentiekre, kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét és a fent megjelölt bejelentés
státuszának a jarokelo.hu honlapon történő aktualizálását.

Szeged, 2023. február 22.

Erről értesítést kap:
1. Címzett
2. Irattár

Tisztelettel:

Dr. Szikszay Adrienn
irodavezető

mailto:szeged@jarokelo.hu

	SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA




I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Dr. Szikszay Adrienn


Egyedi azonosítója: szikszay.adrienn@szeged


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Városüzemeltetési Iroda


Szervezet megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


A hitelesítés időpontja: 2023-02-22T17:21:59+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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