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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2020. (II.26.) 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) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
szabályait kell alkalmazni.”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartások elkövetőivel szemben 20.000.- Ft-tól 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság,
illetve az e rendeletben meghatározott mértékű közigazgatási bírság szabható ki.”
3. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) élőfát érvényes engedély nélkül kivág, vagy gyökérzettel együtt eltávolít,”
4. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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, valamint a leburkolt terület zöldterületként
történő helyreállítására kötelezhető.”
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5. §
A Rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartások közül a járművel való közlekedés, megállás,
várakozás megvalósításáért a jármű üzembentartója tartozik felelősséggel. Az
üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha
a) a jármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és
igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben a szabályszegés miatt indult eljárást
megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását;
b) ha a járművet más személy használatába adta és ezt teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt adatokkal (jármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba
vevő neve, születési ideje, helye, lakcíme, nem természetes személy esetében
megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja, vagy – azon járművek esetében,
amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel
vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent
meghatározott adatokat tartalmazzák, e pontban foglaltak esetén a közigazgatási bírságot
a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni;
c) ha az üzembentartó személyében változás következett be vagy a tulajdonában levő
járművet átruházta és ezt teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja; e pontban
foglaltak esetén a közigazgatási bírságot a tulajdonjog-átruházási szerződésben
meghatározott vevővel (vélelmezett tulajdonos) szemben kell kiszabni.”
6. §
Hatályát veszti a Rendelet 4. § (3) bekezdése.
7. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. február 21. napján tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

