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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
27/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/C. § (1)
bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 27/2016. (XI.16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1/A. alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. A rendelet célja
1/A. §
A rendelet célja Szeged város közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű
magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a lakosság életkörülményeinek
javítását, az épített környezet védelmét, valamint a város területén lévő közhasználatú
zöldterületek megóvását, fejlesztését.”
2. §
A Rendelet 2. § d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) közhasználatú zöldterület: a közhasználatra szolgáló minden állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló részben vagy egészben növényzettel – fűfélékkel,
virággal, fás szárú növényekkel – fedett terület, zöldterület funkcióra használt vagy
felhasználható közterület, (így különösen a közpark, erdő, játszó-, pihenőkert) vagy az
út-, illetve járdaburkolat melletti burkolatlan terület, kivéve az úttest biztonsági sávjának
számító 70 cm széles terület.”
3. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Aki a közhasználatú zöldterületet vagy annak részét a kezelő vagy tulajdonos
hozzájárulása nélkül, nem rendeltetésszerűen használja (pl. beépíti; leburkolja; állapotát,
talajszerkezetét szemcsés, szilárd anyaggal megváltoztatja, stb.), a közösségi együttélés
alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, és 200.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.”
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4. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdésében a „zöldterületeken” szövegrész helyébe a „zöldterületen”
szöveg lép.
5.§
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 15-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

