Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
16/2005.(III.04.) Kgy. rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat rendjéről szóló
57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A rendelet 3. § k) és o) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3. § k) Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen kéregetve (pénzt vagy egyéb dolgot)
gyűjtő tevékenység, vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások
zaklatásával, házalással, továbbá nem gyermekkorú személy társaságában, vagy a
gyermekkorú személy rábírásával történik.
o) Közhasználatú zöldterület: minden közterületnek minősülő közpark; pihenésre,
szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő; lakó-, illetőleg üdülőépületek elhelyezésére
szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része; közutat, járdát
szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben
növényzettel borított közterület.”
2.§
A Rendelet 5. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„5. § (5) A Tisza Lajos krt. páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen, valamint a
Mars tér teljes területén tilos koldulni.
(6) Gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajtani, azon parkolni tilos.”
3.§
(1)

A Rendelet 21. § (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

„21. § (3) d) gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt, azon parkol.”
(2)
A Rendelet 21. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (4)-(6)
bekezdések számozása (5)-(7) bekezdésre módosul:
„21. § (4) Szabálysértést követ el és 25.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a Tisza
Lajos krt. páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt területen, valamint a Mars tér teljes
területén koldul.”
(3)

A Rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„21. § (6) Az engedélyező hatóság a közterület használóját az (1)-(3) és (5) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kötelezi a 6. § (2) bekezdés szerinti díj megfizetésére.”
(4)

A Rendelet 21. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § (7) A (3) és (4) bekezdésében foglalt esetekben a közterület-felügyelő helyszíni
bírságot szabhat ki.”
4.§
E Rendelet 2005. március 15-én lép hatályba.
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Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. február 25. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

