Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel Szeged Megyei Jogú
Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A 4. §-ban foglalt magatartás az elkövetés helyétıl függetlenül tiltott közösségellenes
magatartásnak minısül.
(3) A 11. § területi hatálya nem terjed ki
a) az üdülı-, az erdı-, a mezıgazdasági rendeltetéső területekre, valamint a kertgazdasági
övezetekre, így különösen a „Sárga”, „Tömörkény”, „Tiszavirág” üdülıterületekre; a szıregi
úti, gyálaréti és széksósi kiskertek területére,
b) a strandfürdık területére,
c) a közterület-használati engedéllyel rendelkezı vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így
különösen a teraszok, kitelepülések területére és
d) az engedélyben meghatározott idıtartam idejéig a közterületen engedélyezett ünnepi és
alkalmi rendezvények területére.
(4) A 11. § hatálya nem terjed ki az év elsı és utolsó napjára.
2. §
Értelmezı rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
a) tiltott, közösségellenes magatartás az a magatartás, amely nem minısül szabálysértésnek
vagy bőncselekménynek, amelyet más magasabb szintő jogszabály nem rendel büntetni, a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes, valamint amelyet e rendelet annak minısít,
b) közterület minden olyan közhasználatra szolgáló állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván,
c) közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenı- és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) valamint a közmővek elhelyezése,
d) közhasználatú zöldterület a közhasználatra szolgáló minden állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló, részben vagy egészben növényzettel – főfélékkel, virág, fás szárú
növényekkel – fedett terület, zöldterület funkciójú közterület, így különösen a közpark, erdı,
játszó-, pihenıkert és az útburkolat melletti zöld sáv,
e) belváros a Tisza Lajos körút páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt terület.
f) közforgalmú jármő a helyi járatú autóbusz, villamos és trolibusz,
g) szeszesital minden alkohol tartalmú ital,
h) utcai zenélés a közterületen végzett zenészi, énekesi tevékenység.
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II. FEJEZET: A TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK
3. §
Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a jelen fejezetben foglalt rendelkezéseket
megszegi vagy a tiltást tartalmazó elıírásokat nem tartja be, illetıleg az is, aki a számára
ebben a fejezetben elıírt kötelezettséget nem teljesíti.
4. §
Név- és jelkép használat
Tilos Szeged Megyei Jogú Város nevét, nagy- és kiscímerét, zászlaját, valamint csatolt
településeinek jelképeit a Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt
települései jelképeirıl szóló 25/1998.(VII.27.) Kgy. rendeletben foglaltaktól eltérı módon
engedély nélkül, engedélytıl eltérıen, illetıleg nem hiteles alakban vagy méltóságukat sértı
módon használni.
5. §
Helyi építészeti örökség védelme
Tilos a védetté nyilvánított építészeti örökség elemeit megsemmisíteni vagy megrongálni.
6. §
Köztemetıkre vonatkozó elıírások
(1) Szeged Megyei Jogú Város területén található köztemetıkben sírbolt, síremlék állításához,
valamint a temetkezési hely rendelkezési jogosultja által végezhetı munkákon kívül egyéb
munkálatokhoz az üzemeltetı elızetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni az
üzemeltetınek ezen munkálatok végzésének idıpontját és várható idıtartamát.
(2) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(3) A temetıkben gyertyát égetni legkésıbb a zárási idıt megelızı egy óráig szabad. Ügyelni
kell arra, hogy a gyertyagyújtás tőzveszélyt ne okozzon.
(4) A temetık területére kutyát bevinni – a vakvezetı kutyák kivételével – tilos.
(5) A temetıbe gépjármővel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.
E tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzıkre és
– esetenként – a láthatóan idıs és beteg személyekre.
(6) Engedélyköteles munkavégzés céljából eseti behajtási engedéllyel rendelkezık – a
köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott díj megfizetését követıen – közlekedhetnek gépjármővel a
temetıben.
7. §
Közterületi táblák védelme
(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles a házszámtábla elkészítésére, elhelyezésére,
karbantartására és pótlására.
(2) Tilos az utcanév-, névmagyarázó tábla elhelyezésének megakadályozása, továbbá tilos az
utcanév-, névmagyarázó és házszámtábla gondatlan megrongálása, szövegének
megváltoztatása, olvashatatlanná tétele, engedély nélküli eltávolítása.
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8. §
Állattartás
(1) Tilos közterületen haszonállatot legeltetni.
(2) Közterületen, illetve lakóház közös használatú helyiségeiben, s annak udvarán az ebet
biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. Az állatok tartásáról szóló 28/1999. (VI.
14.) Kgy. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott ebeket 6 hónapos kortól, valamint a
harapós, vagy támadó természető ebeket szájkosárral is kötelezı ellátni.
(3) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelezı.
(4) Tilos ebet – az ırzı, vakvezetı, illetve munkakutya feladatot ellátó ebek kivételével –
beengedni, bevinni, illetve ott tartani
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha ott az elhelyezés megfelelı
feltételei biztosítottak,
b) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe,
élelmiszer raktárba,
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe
e) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, munkásszállás területére,
f) játszó utcába, játszó szerek, homokozók területére.
(5) Tilos élelmiszert szállító jármővön ebet szállítani.
(6) Ebet – szájkosárral ellátva – szabadon futtatni csak az állatok tartásáról szóló 28/1999.
(VI. 14.) Kgy. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott területen lehet.
9. §
Zöldterületen parkolás
Gépjármővel a közhasználatú zöldterületre ráhajtani és azon parkolni tilos.
10. §
Utcai zenélés
(1) Tilos este 21 óra és másnap 10 óra közötti idıszakban az utcai zenélés.
(2) Tilos a délelıtt 10 és este 21 óra közötti idıben bármilyen hangosító berendezés, eszköz
használatával végzett utcai zenélés.
(3) Tilos a közterület-használat rendjérıl szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet 4. § (1)
bekezdés u) pontja szerinti engedély hiányában 3 m2-nél nagyobb közterületen végzett utcai
zenészi, énekesi tevékenység
a) a belváros területén kívül,
b) a belváros területén belül
ba) az Aradi vértanúk terén,
bb) a Dugonics téren,
bc) a Széchenyi téren,
bd) a Móra Ferenc Múzeum elıtti parkban és
be) a Stefánia parkban.
(4) A (3) és (5) bekezdésekben foglalt kivételekkel a belváros területén tilos az utcai zenélés.
(5) A belváros területén belül a (3) bekezdés ba)-be) alpontjai szerinti területeken 3 m2-nél
kisebb közterületen engedély hiányában is végezhetı utcai zenészi, énekesi tevékenység.

4
11. §
Szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb területeken való korlátozása
(1) Tilos a szeszesital-fogyasztás
a) Szeged Megyei Jogú Város közterületein, így különösen az élelmiszereket, italokat
(palackozott italokat) és élvezeti cikkeket árusító üzletekben, azok elıtt és környékén,
b) a közforgalmú jármőveken,
c) a beépítetlen, bárki által megközelíthetı ingatlanokon,
d) a lakóépületek
da) kapualjaiban,
db) lépcsıházaiban és
dc) udvaraiban.
(2) Az (1) bekezdés dc) alpontja szerinti cselekmény nem minısül tiltott, közösségellenes
magatartásnak, amennyiben elkövetıje a lakóépület használója, a lakóépületben tulajdonnal
rendelkezı személy, illetıleg olyan személy, aki az elıbbiek valamelyikének hozzájárulásával
követte el a cselekményt.
III. FEJEZET: A BÍRSÁGOLÁS SZABÁLYAI
12. §
Hatáskör
(1) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos hatósági ügyekben elsı fokon Szeged
Megyei Jogú Város jegyzıje jár el. A kérelmeket, bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási Irodáján lehet elıterjeszteni.
(2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelık jogosultak.
13. §
Eljárási szabályok
Az eljárás lefolytatására, a bírság mértékének megállapítására, a bírság behajtására a a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
14. §
Közigazgatási bírság
(1) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítása 50 ezer forintig terjedı helyszíni
bírsággal, illetve 150 ezer forintig terjedı közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az összes körülmény mérlegelése alapján kivételesen a bírság helyett figyelmeztetés is
alkalmazható.
(3) Ismételt elkövetés esetén figyelmeztetésnek nincs helye.
IV. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §
Hatályba lépés
(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. május 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 1-14. §-ai 2012. július 1. napján lépnek hatályba.
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16. §
Hatályon kívül helyezı rendelkezések
Hatályát veszti:
a) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a közterületek elnevezésének szabályairól szóló
45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendeletének 14. §-a,
b) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szeszesital fogyasztásának közterületen és
egyéb helyeken való korlátozásáról szóló 33/1992. (XI. 30.) Kgy. rendelete,
c) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Szeged város nevének használatáról, valamint
Szeged és csatolt települései jelképeirıl szóló 25/1998. (VII. 27.) Kgy. rendeletének 18. §-a,
20. § (3) bekezdése,
d) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az állatok tartásáról szóló 28/1999. (VI. 14.) Kgy.
rendeletének 12. § (1)-(2) bekezdése, 13. § (1)-(2) és (4) bekezdése és 15. § (3) és (5)
bekezdése,
e) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a közterület-használat rendjérıl szóló 57/1999.
(XII. 23.) Kgy. rendeletének 3. § k) és o) pontja, 5. § (5)-(9) bekezdése, 21. § (3)-(5)
bekezdése.
f) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló
42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendeletének 17. § (1) bekezdése, 21. § (3)-(5) bekezdése, 23. § és 25.
§-a,
g) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Szeged város helyi építészeti örökségének
védelmérıl szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendeletének 13. §-a,
h) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2008.
(IX. 30.) Kgy. rendeletének 6. §-a,
i) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló
6/2009. (III. 03.) Kgy. rendelete,

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2012. május 3. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú város Közgyőlésének Közlönyében.

