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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
27/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló
35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009.
(XI. 11.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. sz. melléklet 4.3. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak:
4.3.1. A helyi építési szabályzatban közlekedési célú közterület jelölésű ingatlanrészre vonatkozó
területspecifikus kezelési módok, korlátozások és tilalmak:
4.3.1.1. Útépítés során humuszmentés szükséges, amit a tervezett út rézsűjére vissza kell teríteni.
4.3.1.2. Humusz-, építőanyag-, törmelékdepónia, illetve munkagépek tárolását szolgáló egyéb
telephely a védett terület határain belül nem jelölhető ki.
4.3.1.3. Az építés által érintett érdes csűdfű (Astragalus asper) állományok földlabdás tövestől való
áttelepítéséről a védett területen belül kell gondoskodni. Az áttelepített egyedeket a
meggyökeresedésig a vaddisznók általi kitúrástól védeni kell, illetve az állomány megerősödéséig
nem szabad legeltetni, ezért a legeltetési tilalomról és az áttelepítés helyéről a terület kezelőjét
értesíteni kell.
4.3.1.4. Az útépítéssel nem érintett, azonban a munkaterület közelében lévő érdes csűdfű állományok
védelme érdekében az állományok pontos helyét szalaggal meg kell jelölni. Ezen területen belül
építési- és azt kiszolgáló egyéb tevékenység nem végezhető. A munkavégzést követően a
jelölőszalagot el kell távolítani.
4.3.1.5. A védett területen az építési tevékenységet követő gyepvetés löszsztyepprétek telepítésére
használt speciális fűmagkeverék alkalmazásával végezhető. Ez helyettesíthető és kiegészíthető a
Szegedi-sík kistájról származó természetes löszsztyepprétekről – akár a védett terület déli szélén,
természetközeli löszsztyepprétekkel borított környező mezsgyéken – származó kaszált széna vagy
szénamurha terítésével.
4.3.1.6. Az építést követően az újonnan kialakult gyepfelületek kaszálásáról vagy legeltetéséről a
gyomosodás elkerülése érdekében gondoskodni kell.
4.3.1.7. A fák, cserjék spontán növekedését a területen belül korlátozni kell, telepítésük a területen
belül nem engedélyezhető.
4.3.1.8. A tervezés és kivitelezés során természetvédelmi szakember bevonása szükséges.
4.3.1.9. Fenn kell tartani a szabadtereléses szarvasmarha-tartás lehetőségét. Ennek érdekében
biztosítani kell az állatok úttesten való átterelésének lehetőségét. Az állatok vasútra, illetve - a
terelésen túl – útra kerülésének megakadályozása érdekében villanypásztor, illetve kerítés létesíthető.
4.3.1.10. Az út mentén a csapadékvíz elvezetését szolgáló árok nem alakítható ki. A terület
természetes terepviszonyainak kihasználásával, így megfelelő rézsűlejtéssel, valamint a déli oldalon
békaátjáróként is szolgáló áteresz építésével szükséges a vízelvezetést megoldani.
4.3.1.11. A fenti feltételek teljesülése mentesít a külön jogszabályban szabályozott nyomvonalas
létesítmény építését, üzembe helyezését korlátozó előírások alól.
4.3.2. A helyi építési szabályzatban nem közlekedési célú közterület jelölésű ingatlanrészre
vonatkozó területspecifikus kezelési módok, korlátozások és tilalmak:
4.3.2.1. A kezelési módok, korlátozások, tilalmak és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
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törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak alóli felmentések tekintetében a 8. mellékletben
szabályozott általános kezelési előírások az irányadók.”
(2) A Rendelet 9. sz. melléklet 4.4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.4.2. Védett természeti értékei
Védett növényfajok:
Fátyolos nőszirom (Iris spuria), érdes csűdfű (Astragalus asper).
Védett állatfajok:
éti csiga (Helix pomatia), imádkozósáska (Mantis religiosa), sisakos sáska (Acrida ungarica), nappali
pávaszem (Inachis io), atalanta lepke (Vanessa atalanta), fecskefarkú lepke (Papilio machaon),
kardoslepke (Iphiclides podalirius), kis rókalepke (Aglais urticae), mezei futrinka (Carabus
granulatus), ragyás futrinka (Carabus cancellatus), aranyos bábarabló (Calosoma sycophanta),
hengeres szalmacincér (Theophilea subcylindricollis), hosszúcsápú szalmacincér (Calamobius
filum), réti csík (Misgurnus fossilis), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka
(Bombina bombina), kecskebéka (Rana esculenta), tavi béka (Rana ridibunda), kis tavibéka (Rana
lessonae), zöld levelibéka (Hyla arborea), mocsári béka (Rana arvalis), barna varangy (Bufo bufo),
zöld varangy (Bufo viridis), mocsári teknős (Emys orbicularis), vízisikló (Natrix natrix), fürge gyík
(Lacerta agilis), bíbic (Vanellus vanellus), piroslábú cankó (Tringa totanus), nagy goda (Limosa
limosa), hamvas rétihéja (Circus pygargus), fehér gólya (Ciconia ciconia), nagy kócsag (Egretta alba),
szürke gém (Ardea cinerea), barna rétihéja (Circus aeruginosus), cserregő nádiposzáta (Acrocephalus
scirpaceus), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), vízityúk (Gallinula chloropus), mezei pacsirta
(Alauda arvensis), búbos pacsirta (Galerida cristata), barázdabillegető (Motacilla alba), sárga
billegető (Motacilla flava), dankasirály (Larus ridibundus), sárgalábú sirály (Larus cachinnans), füsti
fecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon urbicum), gyurgyalag (Merops apiaster), tövisszúró
gébics (Lanius collurio), vörös vércse (Falco tinnunculus), szalakóta (Coracias garrulus), kék vércse
(Falco vespertinus), búbosbanka (Upupa epops), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter
nisus), héja (Accipiter gentilis), vadgerle (Streptopelia turtur), nagy fakopáncs (Dendrocopos major),
kakukk (Cuculus canorus), fülemüle (Luscinia megarhynchos), házi rozsdafarkú (Phoenicurus
ochruros), feketerigó (Turdus merula), széncinege (Parus major), kék cinege (Parus caeruleus),
sárgarigó (Oriolus oriolus), mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), sordély
(Miliaria calandra), tengelic (Carduelis carduelis), zöldike (Carduelis chloris), cigánycsuk (Saxicola
torquatus), fenyőrigó (Turdus pilaris), daru (Grus grus), kisázsiai sün (Erinaceus concolor), mezei
cickány (Crocidura leucodon), közönséges vakond (Talpa europaea).”
Záró rendelkezések
2. §
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

A rendeletet megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 22-én tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

