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Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek
védelméről szóló 35/2009.(XI.11.) Kgy. rendelet módosításáról

23. oldal

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
1/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete
a helyi adórendeletek módosításáról

Szeged Megyei Jogú város Közgyőlése a helyi adókról szóló – módosított – 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja.

1. §
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a helyi iparőzési adóról szóló 63/2003.(XII.23.)
Kgy. rendeletének 1. § (2)-(5) bekezdése, a 2. § a) pontja, a 3-6. §-a, 10/A. §-a, 11. § (3)-(4)
bekezdése, a 12. §-a, a 13. § (3) bekezdése, valamint a 14. §-a hatályát veszti.
2. §
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének az építményadóról szóló 53/2002.(XII.13.) Kgy.
rendeletének 2. §-a, 3. § b)-e) pontja, 3/A. §-a, 4. §-a, a 7-8. §-a, 9. § (1)-(7) valamint (9)-(10)
bekezdése hatályát veszti.
3. §
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének az idegenforgalmi adóról szóló 46/1993.(XII.10.)
Kgy. rendeletének a 2. § (1) bekezdésének „a 18. évét be nem töltött magánszemély, továbbá”
szövegrésze, és (2)-(4) bekezdése, valamint 5-10. §-a hatályát veszti.
Záró rendelkezés
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 32/2004.(VI.28.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a talajterhelési díjról szóló 32/2004.(VI.28.) Kgy.
rendeletének 2. §-a, 3. § (1) bekezdése, 4-5. §-a, 11. §-a, 13. § 1. és 2. pontja, valamint 14-15
§-a hatályát veszti.

Záró rendelkezés
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
3/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról,
továbbá az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékérıl

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az anyakönyvekrıl, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. §
(4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránt az anyakönyvvezetınél
kérelmet kell benyújtani. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın
kívül történı házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a Jegyzı
engedélyezi.

(2)

A határozatot a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell meghozni.
2. §

(1)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
akkor engedélyezhetı, ha a felek által megjelölt külsı helyszín alkalmas az anyakönyvi
esemény méltóságteljes lebonyolítására és a felek a meghatározott díjat megfizetik.

(2)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15.000,-Ft/anyakönyvi esemény díjat
kell megfizetni.

(3)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe elıjegyzett
anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény nem veszélyeztetheti.

(4)

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél a
jogszabályban elıírt feltételeket a felek az Önkormányzat által megbízott szolgáltatón
keresztül kötelesek biztosítani.
3. §

A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 5.000,-Ft/anyakönyvi esemény díjat kell
megfizetni és akkor engedélyezhetı, ha a felek e díjat megfizetik.
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4. §
(1)

Jelen rendeletben meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejőleg kell
megfizetni készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással az Önkormányzat
részére és a befizetést igazolni az anyakönyvvezetınek.

(2)

A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a befizetı részére 15 napon belül vissza
kell utalni.

(3)

Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kitőzött idıpontja elıtt legalább 5 nappal
bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizetı részére.
5. §

A rendeletben meghatározott díjak megfizetése alól mentesség adható, ha valamelyik
házasuló, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítı személy állapota közeli halállal fenyeget.
6. §
(1)

Amennyiben a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésében közremőködı anyakönyvvezetı nem a köztisztviselık
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását kéri, 3.500,Ft/anyakönyvi esemény közremőködési díj illeti meg.

(2)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében
közremőködı anyakönyvvezetıt 10.000,-Ft/anyakönyvi esemény közremőködési díj
illeti meg.
7. §

E rendelet alkalmazása során hivatali helyiség a Városháza (Szeged, Széchenyi tér 10.), a
Tápéi és Kiskundorozsmai Kirendeltségek házasságkötı termei, valamint az Okmányiroda
(Szeged, Huszár u. 1.) anyakönyvi helyisége.
8. §
Ez a rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követıen
indult ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. február 25. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek
mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló
45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3. § (1) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat tulajdonában álló
önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló
45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése c) pontjának
elsı mondata, valamint (4) bekezdésének e) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. § (2) c) a 9. § (1) bekezdés a)-b) pontban meghatározott lakások pályáztatása esetén,
akinek és a vele együttköltözı személyeknek az egy fıre jutó havi nettó jövedelme a
nyugdíjminimum összegének 75 %-át eléri, de a két és félszeresét, egyedülálló személy esetén
a nyugdíjminimum összegének háromszorosát nem haladja meg, és az ingatlan, ingó, továbbá
a vagyoni értékő jogainak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum hetvenszeresét nem
haladja meg.”
„4. § (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított
2 évig.”
2. §
A Rendelet 5. § (4)-(5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„5. § (4) A pályázati eljárásra a 4. § (6) bekezdését, a 6. § és a 8. § rendelkezéseit, a 9. § (4) és
(5) bekezdését, az 55. § rendelkezéseit, az 56. § (7) bekezdését, az 57. § (6) bekezdését,
továbbá az 58. § (1) bekezdését a speciális elhelyezési feltételek figyelembe vételével kell
alkalmazni.
(5) A pályázati úton elnyert lakás bérleti jogviszonya a 39. § rendelkezéseiben foglalt módon
nem szüntethetı meg.”
3. §
A Rendelet 16. § (2) bekezdésének b) és f) pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. § (2) b) 35 év alatti és igazoltan élettársi kapcsolatban él, és élettársával legfeljebb két
kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermeket nevel, illetve a szülı
gondnoksága alatt álló nagykorú gyermekkel együtt él, vagy …”
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„16. § (2) f) állandó jellegő keresı tevékenységet folytat, továbbá akinek és a vele
együttköltözı személyeknek az egy fıre esı havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum
összegét eléri, továbbá …”
4. §
A Rendelet 20. § (1) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„20. § (1) … Ezen rendelkezések nem alkalmazhatóak a rendelet 9. § (1) bek. a), c)-d) pontjai,
11. §, 12. §, 14-18. §, 21. §, 24. § (1) bek., 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés szerint
elhelyezettekre, és a velük együttköltözı személyekre.”
5. §
A Rendelet 21. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„21. § (4) Az a 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezett, akinek a 24. § (2) bekezdés
szerinti munkáltatóval munkaviszonya, közszolgálati jogviszonya, megbízási jogviszonya
nem áll fenn, és munkaviszonya, közszolgálati vagy megbízási jogviszonya neki nem
felróható okból szőnt meg, amennyiben lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal nem
rendelkezik, vagy ha lakbér-, használati díj, közüzemi díjhátralékkal rendelkezik, de a
hátralékok rendezése érdekében a bérbeadóval, és a szolgáltatókkal részletfizetési
megállapodást köt, úgy az általa használt lakásnál nem nagyobb alapterülető, legfeljebb
azonos komfortfokozatú lakásban kaphat elhelyezést egy éves idıtartamra.”
6. §
A Rendelet 22/A. § (1) bekezdés g) és h) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„22/A. § (1)
g) a jogcím nélkülivé válást megelızıen a 24. § (1) bekezdés alapján elhelyezett esetén
legfeljebb egy évre, amely további legfeljebb egy évre meghosszabbítható, feltéve, hogy az
elhelyezett megfelel a 24. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek,
h) a jogcím nélkülivé válást megelızıen a 37. § (1) bekezdés alapján elhelyezett esetén
legfeljebb egy évre, amely további legfeljebb egy évre meghosszabbítható, feltéve, hogy az
elhelyezett megfelel a 37. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek.
7. §
A Rendelet 23. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„23. § (7) A kérelmezınek az (1) bekezdés szerinti feltételeknek az elbíráláskor is meg kell
felelnie.”

3

8. §
A Rendelet 26. § (8) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„26. § (8) Amennyiben az (5) bekezdés alapján bérbeadott lakás bérlıje és a vele
együttköltözı személyek megfelelnek a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, és
a lakás nem haladja meg a jogos lakásigény mértékét, úgy szociális lakbért kötelesek fizetni.
(9) Amennyiben az (5) bekezdés alapján elhelyezett bérlı és a vele együttköltözı személyek
nem felelnek meg a (8) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy költségelvő lakbért kötelesek
fizetni.”
9. §
A Rendelet 27. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint
módosul:
„27. § (1) Ha az önkormányzati tulajdonban álló lakás elemi csapás, vagy más elháríthatatlan,
de nem a lakás bérlıjét terhelı ok következtében
a) megsemmisül, vagy
b) véglegesen lakhatatlanná válik, vagy
c) idılegesen válik lakhatatlanná, és a rendeltetésszerő használatra alkalmas állapot
biztosítása a bérbeadó részére aránytalan ráfordítással járna,
és a lakás bérlıje az elhelyezésérıl önmaga gondoskodni nem tud, részére a bérbeadó
elhelyezést másik megfelelı lakásban köteles biztosítani az eredeti szerzıdéssel egyezı
idıtartamra.
(2) Magánszemély tulajdonában lévı lakás elemi csapás, vagy más elháríthatatlan ok
következtében végleges vagy idıleges lakhatatlanná válása vagy megsemmisülése esetén a
lakásban lakó tulajdonos, vagy jogszerő használó – amennyiben az elhelyezésérıl önmaga
gondoskodni nem tud – elhelyezésére elsısorban komfort nélküli lakás használható fel.”
10. §
A Rendelet 48. § (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„48. § (3)
d) ha a bérlı bérleti szerzıdése határozott idıtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig szól.”
11. §
A Rendelet 57. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„57. § (9) Az ország területén bárhol elhelyezkedı ingatlan önálló lakásnak minısülı
tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezı személy részére önkormányzati
lakás nem adható bérbe, kivéve a 38. § alapján történı elhelyezést. A 24. § alapján történı
elhelyezések esetén fenti rendelkezés Szeged közigazgatási területén vizsgálandó.
12. §
A rendelet 58. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„58. § (7) A jelen rendelet alkalmazása szempontjából egyedülálló személynek minısül az
egyszemélyes háztartás.”
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13. §
A Rendelet 59. § II. és III. pontja az alábbiak szerint módosul:
„II. Tisza Lajos krt. páratlan oldala és a Nagykörút páros oldala (Bécsi krt. esetén a páratlan
oldal) által határolt terület, valamint Újszeged (kivéve: Temesvári krt. 36., Székely sor 21.,
Alsókikötı sor 14-16. és Kendergyári út 4.)
III. Nagykörút és a körtöltés közötti terület, valamint a Temesvári krt. 36., Székely sor 21.,
Alsókikötı sor 14-16. és a Kendergyári út 4.”
14. §
A Rendelet 60. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„60. § (4) Ténylegesen fennálló társbérletben a társbérlık a bérlemény komfortfokozatánál
eggyel alacsonyabb komfortfokozatnak megfelelı lakbért kötelesek fizetni.”
15. §
A Rendelet 70. § (1) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:
„70. § (1) … Jogosultság fennállása esetén 2007. július 1. napjától, de legfeljebb a kérelem
benyújtása hónapjának elsı napjától egy évre kell megállapítani a támogatást.”
16. §
(1) A Rendelet 2. számú melléklete I. pontjának 5.) pontja az alábbiak szerint módosul
„5.)
a) Munkaviszony minden ledolgozott év után
b) nyugdíj, vagy nyugdíjszerő ellátásban részesülı
c) tanuló, nappali tagozatos hallgató
d) álláskeresı, aki együttmőködik a Munkaügyi Központtal
e) egyéb, szolgálati jogviszonynak minısülı – ellátásban részesülı
f) szolgálati jogviszonynak nem minısülı ellátásban részesülı
továbbá a b)-f) pontok esetében minden ledolgozott év után

10
20
3
3
15
2
2”

(2) A Rendelet 2. számú mellékletének II. pontjának 2. és 12. pontja az alábbiak szerint
módosul, továbbá az alábbi 18. ponttal egészül ki:
„…
2. házasságban, élettársi kapcsolatban élı kérelmezı esetén a házassági anyakönyvi kivonat,
illetve a házasságon kívüli életközösséget bizonyító közjegyzıi tanúsítvány az Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartásába történt felvételrıl vagy azok másolata,”
„…
12. a kérelmezı és az együttköltözı 6. § (1) bekezdés szerinti jövedelem igazolása azzal, hogy
egyéni vállalkozó esetén benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatot igazoltatni kell az
önkormányzati adóhatósággal és a NAV területileg illetékes szervével, továbbá hogy
külföldrıl származó jövedelem igazolása esetén annak hiteles fordítását is csatolni kell.”
„…
18. a kérelmezı és az együttköltözı munkaviszonyáról szóló igazolás azzal, hogy külföldi
munkáltatói igazolás esetén annak hiteles fordítását is csatolni kell.”
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17. §
A Rendelet 3. sz. mellékletének I. 1.) pontjának b)-c), e)-f) pontja és a 6. pontjának b) pontja
az alábbiak szerint módosul:
„1.)
b) kulturális intézmények, Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.
c) a Szimfonikus Zenekar

4 lakás
4 lakás”

„e) egészségügyi intézmények
f) szociális intézmények, Szegedi Bölcsıdék Igazgatósága,
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

78 lakás
28 lakás”

„6.)
b) egészségügyi intézmények

6 lakás”
18. §

A Rendelet 6. sz. melléklet I. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„I. …
1.) A bérbeadó a takarítási feladatokat az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló
53/2004.(XI.30.) Kgy. rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi elıírásoknak
megfelelıen köteles ellátni: …”
19. §
Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell, kivéve az 1. §, 3. §, 7. §, 11. § és 16. § (2) bekezdése, amelyeket
a hatálybalépést követı ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. február 25. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
5/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló
58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a
gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § és 147. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Az 58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetı és az ellátást
igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt. A megállapodást az Szt.
94/C. § szerinti kötelezı tartalommal kell megkötni.”
2. §
A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díja
a) bölcsıde
Nyersanyagnorma
(Ft/adag)

reggeli és tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen (+ÁFA):

Intézményi térítési díj
(Rezsiköltséggel növelt
nyersanyagnorma –
Ft/adag)
63
201
42
306

69
221
46
336

aa) diétás
Nyersanyagnorma
(Ft/adag)

reggeli és tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen (+ÁFA):
b) óvoda

Intézményi térítési díj
(Rezsiköltséggel növelt
nyersanyagnorma –
Ft/adag)
63
201
42
306

69
221
46
336
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tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:
ba) diétás
ebéd
c) általános iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:
ca) diétás
ebéd
d) középfokú iskola
ebéd
da) diétás
ebéd
e) kollégium
reggeli és tízórai
ebéd
uzsonna és vacsora
Összesen:
ea) diétás
ebéd

58,-Ft/adag
196,-Ft/adag
52,-Ft/adag
306,-Ft/adag (+ ÁFA)

293,-Ft/adag (+ ÁFA)

64,-Ft/adag
246,-Ft/adag
63,-Ft/adag
373,-Ft/adag (+ ÁFA)

369,-Ft/adag (+ ÁFA)

268,-Ft/adag (+ ÁFA)

402,-Ft/adag (+ ÁFA)

151,-Ft/adag
268,-Ft/adag
180,-Ft/adag
599,-Ft/adag (+ ÁFA)

402,-Ft/adag (+ ÁFA)

3. §
A R. 10. § (1) bekezdése i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„i) a Gyvt. 42. § (5) bekezdése alapján a bölcsıde nyári és munkaszüneti napok körüli –
naptár szerinti munkarendtıl való eltéréssel járó – nyitvatartási rendjének jóváhagyásával
kapcsolatos,”
4. §
A R. 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát, szakmai programját – amennyiben az önkormányzat számára többletkiadást
nem jelent (Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja)”
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5. §
(1) E rendelet 2011. március 01-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a R. 1. számú melléklet
III. Szociális szakosított ellátás cím alatt szereplı „Szükséges igazolások” bekezdése hatályát
veszti.
(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.
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Az 5/2011.(III.01.) önkormányzati. rendelet melléklete
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi
térítési díjakról szóló 58/2006.(XII.14.) Kgy.
rendelet 2. számú melléklete
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Dr. Waltner Károly Otthon fogyatékos személyek otthonára vonatkozóan
a szolgáltatási önköltség és normatív hozzájárulás
Fogyatékos személyek otthona
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010.
évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete szerint az
önkormányzatot egy ellátott után illetı évi normatív állami
hozzájárulás
Egy ellátottra jutó havi normatív állami hozzájárulás
Számított havi intézményi térítési díj
Intézményi térítési díj

napi:
havi:

7.910,-Ft
237.305,-Ft

710.650,-Ft/fı
59.221,-Ft
178.084,-Ft
napi:
2.010,-Ft
havi:
60.300,-Ft

Fiú Speciális Gyermekotthon
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség

napi:
havi:

14.450,-Ft
433.510,-Ft

napi:
havi:

11.076,-Ft
332.283,-Ft

napi:
havi:

15.059,-Ft
451.762,-Ft

napi:
havi:

4.045,-Ft
121.341,-Ft

napi:
havi:
napi:
havi:

4.135,-Ft
124.048,-Ft
440,-Ft
13.200,-Ft

Gyermekotthon
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
Különleges gyermekotthoni csoport esetében egy ellátottra
jutó szolgáltatási önköltség

Nevelıszülıi Hálózat
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség

Utógondozói ellátás
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
Intézményi térítési díj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról
szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, 10. §
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9)
bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48.
§ (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (1) bekezdés a)
pontjában és (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, 21. § (1)
bekezdésében, a 148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy.
rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következı rendelkezés
lép:
2. § E rendelet alkalmazásában:
„b) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 56-57/B. §-a szerinti helyszíni
szemle, amelynek célja kérelmezı szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenırzése,
kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény szociális munkás családgondozó szakemberei is részt vehetnek;”
2. §
A R. 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre,
amelynek feladata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepció véleményezése.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal létszáma 9 fı, tagjai:
 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsıdéi igazgatója
 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény fıigazgatója
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Fogyatékosügyi Fóruma képviselıje
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idısügyi Tanácsa képviselıje
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselıje
 Állami Gondoskodásban élı és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
(ÁGOTA) elnöke
 Szegedi İsz Idısotthon intézményvezetıje
(3) Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és
Szociális Bizottságának mindenkori elnöke.”
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3. §
A R. 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„5. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság idıtartama alatt
rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) benyújtja a legalább 40 %-os mértékő egészségkárosodását, vagy a legalább 50 %-os
munkaképesség-csökkenését igazoló, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban:
szakértıi bizottság) vagy korábban az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által
kiállított szakvéleményt, vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban
akadályozza vagy kizárja, és errıl szakorvosi véleményt csatol, vagy

való

részvételét

c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak a Sztv. 35. § (3) bekezdésében foglalt együttmőködésre
nem kötelesek, esetükben a Sztv. 37- 37/B. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.”
4. §
A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és kiegészül a következı (3)
bekezdéssel:
„6. § (2) Ha az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel már nem áll fenn, vagy az aktív korúak
ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt közfoglalkoztatásban való
részvételének biztosítását kéri, és az állapotváltozást szakorvosi, vagy háziorvosi véleménnyel
igazolja, a feltétel megszőnését, illetve az orvosi véleménynek az Irodára történı beérkezését
követı hónap elsı napjától a Sztv. 35.§ (3) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettséget kell
elıírni. A feltétel megszőnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
(3) Folyósítás alatt álló rendszeres szociális segély ügyekben az ellátást a Szt. 25. § (4)-(6)
bekezdése szerinti felülvizsgálat hónapjának végével kell megszüntetni. Ha az 5. § szerinti
jogosultság nem áll fenn, a követı hónap 1. napjától bérpótló juttatást kell megállapítani.”
5. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„7. § (1) A Sztv. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti aktív korúak ellátására jogosult rendszeres
szociális segélyben részesülı (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülı) személy a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálatával
(továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) köteles együttmőködni.”
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6. §
A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„12. § (1) Önálló ellátásként nyújtott lakásfenntartási támogatás megállapításánál rászorultnak
tekinthetı az, akinek
a) a közös háztartásában élık egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét,
b) egyszemélyes háztartásában a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem haladja meg,
c) és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartásban élık havi összjövedelmének a 30
%-át meghaladja.”
7. §
A R. 21. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„21. § (7) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy
lakástulajdonosnak és egy nyertes pályázatra csak egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a
lakás tulajdonosainak számától és a tulajdonos személyének változásától, feltéve, hogy a kérelem a
nyertes pályázatról szóló értesítést követıen a vállalkozói szerzıdés megkötésétıl számított 6
hónapon belül került benyújtásra. Kivételes méltánylást érdemlı esetben a (2) bekezdés h)
pontjában meghatározott átmeneti segély akkor is megállapítható, ha a kérelem a vállalkozói
szerzıdés megkötésétıl számított 6 hónapon túl került benyújtásra, de az önkormányzat és a
társasház között megkötött támogatási szerzıdés megkötésétıl vagy annak módosításától számított
6 hónap még nem telt el.”
8. §
A R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„22. § (3) A temetési segély mértéke az alábbi jövedelemkategóriák szerint alakul:
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege

testtemetés

hamvasztás

másfélszereséig
háromszorosáig

45.000,- Ft
25.000,- Ft

27.000,- Ft
18.000,- Ft

9. §
A R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
23. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fajtái:
„b) önkormányzat által május hónapban biztosított, a Gyvt. 20/A. §-a szerint meghatározott összegő
egyszeri támogatás azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága tárgyév május 1-jén fennáll,”
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10. §
A R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„25. § (2) A térítési díj támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon az
étkeztetést biztosító gyermekintézménynél kell benyújtani. Az étkeztetést biztosító
gyermekintézménynek a kérelmet 8 napon belül kell eljuttatnia az Irodára.”
11. §
A R. 26. § (4) bekezdése a következı g) ponttal egészül ki:
26. § (4) A térítési díj támogatás megszüntetésérıl kell rendelkezni, ha:
„g) a gyermekintézmény jelzése szerint a kedvezményezett gyermek bölcsıdei, óvodai nevelése
vagy tanulói jogviszonya megszőnt.”
12. §
A R. 28. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„28. § A köztemetés költségeinek megtérítése esetén hagyaték hiányában a Polgármester a
visszafizetést elrendelı határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül kérelemre,
méltányosságból engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a temetésre köteles
aa) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát nem éri el, vagy
ab) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege két és félszeresét nem éri el,
b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles
ba) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és
félszeresét nem éri el, vagy
bb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege kétszeresét nem éri el,
c) elengedést, ha a temetésre köteles
ca) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
cb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.”
13. §
(1) A R. 34. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„34. § (4) Adósságcsökkentési támogatás a kérelmezı és háztartása által lakott lakás lakhatásának
megırzését segíti elı, amelyre az a kérelmezı jogosult, akinek háztartásában
a) egyszemélyes háztartás esetében az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege két és félszeresét, vagy
b) kettı és több személyes háztartás esetében az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem haladja meg, és
a háztartás legalább egy tagja rendszeres pénzellátásban részesül, a háztartás egyik tagja sem
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rendelkezik a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal, feltéve, hogy a jogosult a
legalább 25 %-os önrész megfizetését vállalja és ez a vállalás a rendelkezésre álló adatok alapján
folyamatos fizetési kötelezettség mellett a háztartás jövedelemviszonyait figyelembe véve
teljesíthetı.”
(2) A R. 34. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„34. § (9) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításának idıpontjától a korábban folyósított
lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni. Amennyiben a korábban folyósított lakásfenntartási
támogatás összege az adósságcsökkentési támogatáshoz főzıdı lakásfenntartási támogatás
megállapításakor az adott hónapra már jogszerően átutalásra került, akkor ennek visszafizetésétıl el
kell tekinteni.”
14. §
A R. 35. § (2) és (8)-(9) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„35. § (2) A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a Családsegítı Szolgálatnál
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmezı
adósságkezelési szolgáltatásba történı bevonására, amely tartalmazza a háztartás havi jövedelmét és
összes lakásfenntartási kiadásait.
(8) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása akkor rendelhetı el, ha a jogosult a részletfizetési
megállapodás megkötését vagy egyösszegő önrészvállalás esetén az önrész kifizetését igazolta.
(9) Ha a jogosult a (8) bekezdésében foglalt kötelezettségének az erre vonatkozó felszólítás
közlésétıl számított 15 napon belül nem tesz eleget, akkor az adósságcsökkentési támogatásra való
jogosultságot meg kell szüntetni.”
15. §
A R. 37. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„37. § (2) Az adós által jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett, a már kifizetett
adósságcsökkentési támogatást a jegybanki alapkamattal megemelt összegben az adósnak
legfeljebb olyan összegő törlesztı részletekben kell visszafizetnie az Önkormányzat részére, mint
amilyen részletekben a támogatás kifizetésre került.”
16. §
A R. 38. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„38. § (2) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt akkor lehet elemi kár okozta
kárként elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz- vagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és
azt követı 60 napon belül nyújtották be. Egyéb elemi kár, valamint tőzkár esetén a kérelem
benyújtásának határideje a káresemény bekövetkeztét követı 60 nap.”
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17. §
A R. 41. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„41. § (2) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul igénybe vett ellátás
megtérítését elrendelı határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül kérelemre,
méltányosságból a Polgármester engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a kötelezett
aa) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két
és félszeresét nem éri el, vagy
ab) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege kétszeresét nem éri el
b) csökkentést, ha a kötelezett
ba) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
bb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege másfélszeresét nem éri el;
c) elengedést, ha a kötelezett
ca) egyedülélı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege másfélszeresét nem éri el, vagy
cb) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem éri el.”
18. §
A R. 43. § (4) bekezdés c) és i) pontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek:
43. § (4) A Közgyőlés
„c) a Sztv. 37. § (1) bekezdése alapján a Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti
rendszeres szociális segélyben részesülı személyeket érintı együttmőködésre kijelölt szerv, Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény közötti megállapodások
létrehozásával,
i) a Sztv. 48. § alapján a közköltségen történı eltemettetéssel és a köztemetés költségeinek
hagyatéki teherként való bejelentésével, a köztemetés költségeinek visszaigénylésével, a
visszakövetelt köztemetési költség részletfizetésének, elengedésének és az összeg csökkentésének
engedélyezésével, a végrehajtás elrendelésével,”
kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza.

19. §
A R. Melléklete 3. Átmeneti segély e) pont a következı ef) alponttal egészül ki:
„ef) az önkormányzat és a társasház között megkötött támogatási szerzıdés”
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20. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet - 13. § (2) bekezdés kivételével - 2011. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 13. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a R. 17-18. § és 27. § hatályát veszti. A már
megállapított ápolási díj ügyekben az ellátást 2011.04.30. napjával kell megszüntetni.
(4) A R. 10. §-a, 12-16. §-ai, és 34. § (7)-(8) bekezdései 2011. szeptember 1-tıl hatályát veszti. Ezen
idıpont elıtt megállapított lakásfenntartási támogatást a határozatban megállapított ideig kell
folyósítani.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
7/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelete
a Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló
35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a természet védelmérıl szóló 1996. évi
LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1) A Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló
35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § e) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„9. § e) 5. melléklet: Szeged város helyi védelem alá tartozó egyedi fái, fasorai, parkjai kezelési
terve”
(2) A Rendelet 9. §-a a következı h) és i) ponttal egészül ki:
h) 8. melléklet: Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek általános
kezelési terve.
i) 9. melléklet: Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek sajátos
kezelési módjai.

2. §
A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §
(1) A Rendelet 5. melléklet címében a „Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi
területei és természeti emlékei kezelési terve” szövegrész helyébe a „Szeged város helyi védelem
alá tartozó egyedi fái, fasorai, parkjai kezelési terve” szöveg lép.
(2) A Rendelet 5. melléklet I. Fejezetében az „1-4. számú melléklet” szövegrész helyébe az „1-3.
számú melléklet” szöveg lép.

4. §
A Rendelet jelen rendelet 2. mellékletében foglalt 8. melléklettel és a jelen rendelet 3. mellékletében
foglalt 9. melléklettel egészül ki.
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5. §
Ezen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. február 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.

3
1. melléklet
7/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet
a 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelethez
Szeged város helyi jelentıségő természetvédelmi területei
1. Vadaspark
1.1. A terület jellege:élıállat győjtemény és tájképi értékő természeti környezete
1.2. A terület kiterjedése: 41,47 ha
1.3. A földrészlet helyrajzi számai: 24008/4, 24011/7, 24347, 24348/1, 24348/2, 24348/3, 24348/4,
24348/5, 24348/6, 24348/7, 24388/1, 24388/3, 24391, 24392
2. Füvészkert
2.1. A terület jellege: botanikai győjtemény
2.2. A terület kiterjedése: 17,34 ha
2.3. A földrészlet helyrajzi számai: 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2136/1
3. Kiskundorozsmai Nagy-szék
3.1. A terület jellege: szikes jellegő értékes növénytakaró, tájképi értékő terület
3.2. A terület kiterjedése: 6,73 ha
3.3. A földrészlet helyrajzi számai: 0530/31, 0530/33
4. Maty-éri Természetvédelmi Terület
4.1. A terület jellege: tájképi értékő természeti környezet
4.2. A terület kiterjedése: 84,94 ha
4.3. A földrészlet helyrajzi számai: 02063/2, 02064/3, 02064/4, 02064/5, 02065/1, 02065/4-5,
02065/7-12, 02067/3, 02067/4, 02069/1, 02069/2, 02071
5. Maty-ér völgyének subasai ága
5.1. A terület jellege: szikes gyep és nádas terület, a területen átvezetı fıcsatornával.
5.2. A terület kiterjedése: 139,85 ha
5.3. A földrészlet helyrajzi számai: 02024/1, 02024/2, 02025, 02028/2, 02029, 0382, 0383,
0384/22 b, c, 0384/23 b, c, 0384/24 b, c, 0384/25 b, c, 0384/26 b, c, d, 0384/27 b, c, d, f,
0384/28 b, c, d, 0384/3 b, c, d, 0384/4 b, c, 0384/5 b, c, 0385/1, 0385/2, 0386, 0387/1, 0387/2,
0388/4, 0388/5, 0388/6, 0389, 0390/1b, 0390/2 a, c, d, 0390/3 b, 0390/4 b, 0390/5 b, c, 0390/6 b, c,
0390/7 a, c, 0390/8 a, 0391, 0392/10 a, b, c, f, g, h, 0392/11 a, b, d, f, g, h, 0392/3, 0392/4 a, b, d, f,
0392/5 a, b, d, f, 0392/6 a, b, d, f, g, 0392/7 a, b, d, 0392/9 a, b, c, d, g, j, 0393, 0394, 0396, 0397/1,
0397/2, 0397/3, 0397/4, 0398, 0405/14 b, c, 0405/15 b, c, 0405/16 c, 0405/17 c, 0405/18 c, d,
0405/19 c, d, f, 0405/20 c, d, 0405/21, 0405/22 b, 0405/23 b, c, d, 0406, 0425/60, 0425/61 d,
0425/62 d, 0425/63 f, 0425/64, 0425/65, 0425/66, 0425/74, 0425/78 b, 0425/80 b, 0425/82 b,
0425/84, 0425/86, 0425/88, 0425/90 b, 0425/92 b, 0425/94 b, 0425/96 d
6. Újszegedi Holt-Maros
6.1 A terület jellege: holtág fás és nádas vegetációval
6.2. A terület kiterjedése: 27, 4 ha
6.3. A földrészlet helyrajzi számai: 0111/16, 0111/17, 0122/1, 0123/1, 1389/3, 1415/2, 1415/5,
074/11, 074/32, 074/37, 074/38, 074/39, 074/40, 074/41, 074/42, 074/43, 074/44, 751/5, 076/12,
954/1, 954/3”
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2. melléklet
7/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet
a 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelethez
Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek általános kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitőzések:
A védelem célja a területek tájképi jellegének, a vadon élı állat- és növényfajok életfeltételeinek
megırzése, rekreációs célok helyszínbiztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák:
A jelenlegi területhasználat megırzése, illetve a természetbarát rehabilitáció megvalósítása.
A természetközeli élıhelyek szemléletformálási célú bemutatása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Mővelési ághoz nem köthetı természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Élıhelyek kezelése, fenntartása
Az agresszíven terjedı fajok, különösen az ezüstfa, bálványfa (ecetfa), parlagfő, selyemkóró
(vaddohány), aranyvesszı további terjedését meg kell akadályozni, azokat vissza kell szorítani.
3.1.2. Fajok védelme
Vizes élıhelyeken haltelepítés csak ıshonos fajokkal történhet.
3.1.3. Látogatás
A terület – ha ez nem jár a védett fajok zavarásával és a terület állapotának befolyásolásával –
szabadon látogatható. A látogatóknak jármővel közlekedni kizárólag a kijelölt utakon engedélyezett.
A gazdálkodók, kezelık és közmőszolgáltatók a szükséges munkavégzés céljából szabadon
közlekedhetnek a területen, de törekedni kell a talajfelszín károsításának elkerülésére. A fenti
feltételeknek megfelelı közlekedéshez a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.
3.1.4. Oktatás és bemutatás
A területen – ha ez nem jár a védett fajok zavarásával és a terület állapotának befolyásolásával –
környezeti nevelési tevékenységek szabadon folytathatók. Ilyen jellegő közösségi rendezvényre a
külön jogszabály szerinti engedély nem szükséges.
3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
A védett terület jellegét nem befolyásoló, a növény- és állatközösségeket nem zavaró
természetvédelmi biológiai kutatások engedély nélkül folytathatók.
3.1.6. Terület- és földhasználat
3.1.6.1. A közlekedésfejlesztés érdekében az átjáróutak indokolt mértékő szélesítése, karbantartása
megengedett.
3.1.6.2. A terület nem minısíthetı át a védelem céljával összhangban nem álló célra (például
beépítésre szánt területté stb.). Nem történhet a védelem céljával ellentétes mővelési ág változtatás,
kivonás.
3.1.6.3. Legfeljebb 50 fı részvételével zajló, intenzív területhasználattal és zajkibocsátással nem
járó rendezvények megtartásához természetvédelmi engedély beszerzése nem szükséges.
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3.1.6.4. A közlekedési-, közmő-, vízgazdálkodási és hírközlési infrastruktúra karbantartása és
jelentıs területhasználattal nem járó fejlesztése megengedett, ha az a víztestet vagy nádast érinti,
akkor törekedni kell arra, hogy az a vegetációs idıszakon kívül történjen. A csatornákat,
fıcsatornákat, illetve azok fenntartósávjait érintı üzemeltetési feladatok a belvízvédelem biztosítása
érdekében korlátozás nélkül végezhetık. Haváriahelyzet vagy rendkívüli mőszaki hiba elhárítása
soron kívül, természetvédelmi engedély nélkül megtörténhet, de ahhoz csak a legszükségesebb
területet lehet igénybe venni.
3.1.6.5. Vadászati tevékenység a vonatkozó jogszabályok és az érvényes üzemterv szerint
folytatható. Vadgazdálkodási létesítmények közül engedély nélkül elhelyezhetık külterületeken a
magaslesek, 1 km-enként egy vadetetı, illetve 50 hektáronként 1 sózó.
3.1.6.6. A területen felszíni bányászatra irányuló tevékenység nem folytatható (a védetté
nyilvánításkor jogerısen engedélyezett bányák kivételével).
3.1.6.7. Az erdık védelmérıl szóló törvény hatálya alá nem tartozó fák kivágása a 3.2.5. pontnál
meghatározott feltételekkel természetvédelmi engedély nélkül végezhetı. Pótlás lehetıség szerint
ıshonos fával történjen. A csatornák, fıcsatornák fenntartósávjaiban fák nem telepíthetık.
3.1.6.8. A meglévı olajkutak üzemeltetése, karbantartása az olajkút illetve út céljára mővelésbıl
kivett területeken korlátozás nélkül történhet. A környezı gyep és erdıterületeket csak a
technológiailag szükséges mértékben szabad igénybe venni, sérülésük esetén a felszínt és a
növényzetet helyre kell állítani.
3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.7.1. A terület határát jelzı táblák, ismertetıtáblák természetvédelmi engedélyek nélkül
elhelyezhetık.
3.1.7.2. A gyakran látogatott területeken hulladékgyőjtık kihelyezése és rendszeres ürítése javasolt.
3.2. Mővelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthetı természetvédelmi kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
3.2.1. Szántó mővelési ágú területek kezelése
A védetté nyilvánításkor és utána folyamatosan szántóként mővelt területek rendeltetésszerő szántó
mővelése szabadon folytatható. Azokon természetvédelmi engedély nélkül folyhat a rendeltetésnek
megfelelı vegyszerhasználat.
3.2.2. Gyep (rét és legelı) mővelési ágú területek kezelése
3.2.2.1. Liba- és sertéstartás nem engedélyezett.
3.2.2.2. Tilos a gyepfelszínt károsító tevékenységek (például beszántás, felülvetés) végzése.
3.2.2.3. Az alábbiak szerint végzett kaszálás, legeltetés természetvédelmi engedély nélkül
végezhetı:
3.2.2.3.1. Kaszálás július 1-tıl augusztus 31-ig végezhetı, illetve a gyomosodó területeken ıszi
tisztítókaszálás alkalmazható. A kaszálást legalább 8 cm-es tarló meghagyásával kell végezni,
vadriasztó lánc alkalmazása mellett. A gyepterület 10 %-át a kaszálásból ki kell hagyni. Ezek a
foltok a következı év során lekaszálhatók, helyettük azonban újabb mozaikok kihagyása szükséges.
3.2.2.3.2. A szénatermés elszállítását – a bálázást követıen – amennyiben ez a gyep talajának
sérülése nélkül megoldható a legrövidebb idın belül el kell végezni, „bálafoltok” megelızése
érdekében.
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3.2.2.3.3. A gyepet körkörösen befelé haladva kaszálni tilos, a már lekaszált részekkel nem lehet
körbezárni a még le nem kaszált gyeprészeket. A kaszálást úgy kell végezni, hogy a maradék le nem
kaszált gyeprész mindig összeköttetésben maradjon a környezı területekkel, és lehetıséget nyújtson
a gyepben tartózkodó állatoknak az elmenekülésre.
3.2.2.3.4. Legeltetés szarvasmarhával, bivallyal, lóval vagy juhval történhet, legfeljebb 0,5
állategység/ha legelınyomással, április 15. és október 30. között. Ettıl eltérı idıszakban akkor
lehet legeltetni, ha a terület száraz és megfelelı mennyiségő legelhetı növényzet áll rendelkezésre.
3.2.2.3.5. A legeltetéshez szükséges villanypásztor, karám elhelyezhetı, elsısorban a terület
(ingatlan) határaihoz illesztve.
3.2.2.4. Legelıterületeken a rideg állattartáshoz kapcsolódó építmények elhelyezése a helyi építési
szabályzatban foglaltak betartásával engedélyezhetı, az elızı feltételek teljesülése mentesít a külön
jogszabályban szabályozott építési korlátozások alól.
3.2.3. Szılı, kert és gyümölcsös mővelési ágú területek kezelése
A védetté nyilvánításkor és utána folyamatosan szılıként, kertként, gyümölcsösként mővelt
területek rendeltetésszerő mővelése szabadon folytatható, azokon természetvédelmi engedély nélkül
folyhat a mővelésnek megfelelı vegyszerhasználat.
3.2.4. Nádas mővelési ágú területek kezelése
3.2.4.1. Az alábbiak szerint végzett nádaratás természetvédelmi engedély nélkül végezhetı:
3.2.4.1.1. Lehetıség szerint kézi vagy kisgépi aratást kell alkalmazni. Az aratás idıpontja:
november 1. és március 15. között lehet. A levágott nádat el kell szállítani az eutrofizációt segítı
szerves anyag felhalmozódás elkerülésére. Adott évben a nádas legfeljebb 80%-a aratható.
3.2.4.1.2. A vízparti nádas téli, kétéves ciklusú aratása javasolt. Az aratás térbeli mintázata:
mozaikosan, évente váltakozva (a lábon maradó nád áttelelési lehetıséget biztosít az
ökoszisztémában fontos ízeltlábú- és madárfajoknak).
3.2.5. Fásított terület mővelési ágú területek kezelése
3.2.5.1. A nem ıshonos fák kivágása augusztus 1. és március 15. között, az ıshonos fáké
szeptember 1. és március 1. között történhet.
3.2.5.2. Az odvas fák kitermelése lehetıség szerint szeptemberben történjen (az áttelelı denevérek
védelme érdekében).
3.2.5.3. Nem ıshonos fa bármely állapotban és életkorban kivágható. Törekedni kell a sarjadás
megelızésére.
3.2.5.4. İshonos fa kivágására akkor kerülhet sor, ha az haváriahelyzet elhárítása érdekében
elkerülhetetlenül szükséges, vagy a fa balesetveszélyes, vagy kidılésével anyagi kárt okozhat, vagy
egyéb módon akadályozza az ingatlan rendeltetésszerő használatát.
Egyéb esetekben az adott fa nyesését, gallyazását természetvédelmi engedély nélkül el lehet
végezni.
3.2.5.5. Részterületes használat során elsısorban az agresszíven terjedı fajok egyedeinek
eltávolítása szükséges.
3.2.6. Halastó mővelési ágú területek kezelése
3.2.6.1. A területen intenzív halgazdálkodás folytatható. Ennek érdekében a vizekre nem veszélyes
vegyszerek természetvédelmi engedély nélkül használhatók.
3.2.6.2. A terület karbantartása (eredeti állapot helyreállítása) az egyéb jogszabályoknak
megfelelıen, természetvédelmi engedély nélkül végezhetı, ha vízinövényzet irtása a vegetációs
idıszakon kívül történik.”
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3. melléklet
7/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet
a 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelethez
Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek sajátos kezelési módjai
1. Maty-ér völgyének subasai ága
1. 1. Természetvédelmi célkitőzések:
A védelem célja az általános természetvédelmi célokon túl a megfelelı vízminıség fenntartása, a
vadon élı állat- és növényfajok (kiemelten az ıshonos halfajok, kétéltőek, mocsári teknıs, nádi
madarak) életfeltételeinek megırzése.
1.2. Természetvédelmi stratégiák:
Hasznosítási lehetıségek: rekreáció, nádgazdálkodás, vízgazdálkodás, gyepgazdálkodás, környezeti
nevelés.
A védettséggel érintett különleges intézményzóna besorolású területen az építési szabályzat szerint
közcélú épületek, építmények elhelyezhetık a terület közfunkcióinak növelése érdekében.
Záportározóként történı hasznosítás illetve rehabilitáció lehetséges. Ennek feltétele, hogy a
vízmélység szempontjából diverz élıhelyek maradjanak (kerüljenek kialakításra) annak érdekében,
hogy a nyílt vizek és nádasok változatossága megmaradjon.
1.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak:
A sajátos elıírásoknál nem szabályozott kezelési módok, korlátozások, tilalmak és a természet
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak alóli
felmentések tekintetében a 8. mellékletben szabályozott általános kezelési elıírások az irányadók.
1.3.1. Mővelési ághoz nem köthetı természetvédelmi területspecifikus kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
1.3.1.1. Fajok védelme
1.3.1.1.1. Törekedni kell arra, hogy a víztestet és a közvetlen partvonalat érintı rehabilitációs,
karbantartási munkálatokat (haváriahelyzet elhárítása kivételével) a mocsári teknıs szaporodási és
vermelési idıszakán (október 15. és július 15. között) kívül végezzék.
1.3.1.1.2. Mederrendezés, kotrás során a terület legalább 50%-át kitevı nádfoltok hagyandók a
nádimadarak védelme érdekében.
1.3.1.1.3. A madarak költési idıszakában a vízszint lehetıség szerint azonos szinten tartandó.
1.3.1.2. Terület- és földhasználat
1.3.1.2.1. A vízterületen újabb építmények, stégek stb. elhelyezése tilos. Kivételt képeznek a
rekreációs, oktatási közcélokat szolgáló berendezések illetve a vízgazdálkodási építmények.
Elıbbiek környezetbe illı kivitelezéssel, lehetıség szerint természetes anyagokból készüljenek.
1.3.1.2.2. Revitalizációs/rehabilitációs beavatkozás nem járhat a parti növényzet teljes kiirtásával. A
munka során legalább a meder egyik oldalán, legalább 1 m széles nádas sávot meg kell ırizni.
1.3.1.2.3. A vízgazdálkodási célú beavatkozások elvégezhetık (lehetıség szerint a vegetációs
idıszakon kívül), a vízügyi kezeléshez szükséges tározó kialakítható a területen. Az enyhe rézsők és
a változatos fenékmélység kialakításával el kell kerülni a mesterséges víztározó jelleget.
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1.3.1.2.4. A meglévı víztározó vízterületén a külön jogszabályoknak megfelelıen végzett horgászat
természetvédelmi engedély nélkül végezhetı.
1.3.1.2.5. A védelemmel érintett különleges intézményzóna besorolású területeken agresszíven nem
terjedı fajokkal fatelepítés végezhetı a külön jogszabály szerinti természetvédelmi engedély
beszerzése nélkül.
1.3.1.2.6. A védelemmel érintett különleges intézményzóna besorolású területeken a helyi építési
szabályzat szerinti közcélú épületek, építmények elhelyezhetık a terület közfunkcióinak növelése
érdekében, az elızı feltételek teljesülése mentesít a külön jogszabályban szabályozott építési
korlátozások alól.
1.4. A védetté nyilvánítás indokoltsága
1.4.1. A terület jellemzése
A terület a Külsı- és az egyesült Maty-ér subasai völgye, valamint a Maty-ér-Subasai-fıcsatorna
melléke. Nagy részében nádasodott, helyenként gyepes, mély fekvéső terület.
Jellemzı területhasználat (felszínborítás): csatorna, nádas, út, vízállás, szántó, volt laktanya
romterülete. Kisebb területek az ingatlan-nyilvántartásban szántóként vannak nyilvántartva, de ezek
is részben természetben gyep- vagy nádas területek.
Jelenlegi védelmi státusza: az ökológiai hálózat része.
1.4.2. A kijelölést megalapozó adatok
A szabályozások elıtt a nagy tiszai árhullámok kizúdult vizét a Maty-ér völgye vezette vissza az
anyamederbe. Az egykori ökológiai folyosó napjainkig megmaradt, bár a hálózat egésze a
kiszáradás irányába mozdult el.
A XVIII. Század elején Bél Mátyás csapadékos idıszakot mutatott be: „ A Matty-tó az elızıtıl kissé
lejjebb lévı, hosszú tó. Áradáskor a Tiszától Dorozsmán túlra is elnyúlik, Dorozsma a Tiszától
nyugatra fél mérfölddel található. Halban és (valószínőleg sirályban?) bıvelkedik.”
A védelemre javasolt vidék szikes jellegő társulásai nagyon hasonlóak a kiskundorozsmai
kismedence-komplexéhez. A területen (hasonlóan az İs-Maty-völgyéhez) a XIX. században az
egykori meder széléig minden mővelhetı földet beszántottak. Ennek köszönhetıen szinte teljesen
hiányzik a zsályás-legyezıfüves sztyepprét (Astragalo-Festucetum rupicolae). Csekély
kiterjedésben ugyan, de megtalálható a térségre jellemzı mindkét sziki réttársulás, az ecsetpázsitos
sziki rét (Agrosio-Alopecuretum pratensis) és a tarackos-tippanos sziki rét (Agrostetum
stoloniferae). A bajai út közelében kiterjedt nádas (Scirpo Phragmitetum phragmitetosum) és
gyékényes (Scirpo-Phragmitetum typhaetosum) tenyészik. E terület neve az I. Katonai Felmérés
térképén „Kutri” (Coll. XVIII. Sect. 30.). A II. Katonai felmérés térképén Belsı- és Külsı-Maty,
illetve Maty-Víz néven szerepel. A terület biztosította az összeköttetést a Dorozsmai Nagy-szék
valamint Fehér-tó és a Tisza között (a Tisza akkoriban a mai Gyála-Holt-Tisza medrében folyt).
1.4.3. Védett természeti értékei
Védett növényfajok
A Külsı-Maty-ér völgyében (szokatlan módon) egy kiszáradt, ritkás nádasban 40-50 tı hússzínő
ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata) találtak. Valamennyi „kevésbé szikes helyen” gyakori a
poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). Kisebb számban elıfordul még a mocsári kosbor (Orchis
laxiflora palustris). A bajai út közelében néhány tı érdes csüdfő (Astragalus asper) példányt
találtak. További védett növényfaj a kisfészkő aszat (Cirsium brachycephalum).
Az evezıspályától délre esı szakaszon a védett növényfajok közül a fátyolos nıszirom (Iris spuria)
került elı.
Védett állatfajok
A terület a madárvilág szempontjából viszonylag homogén. Összesen 67 madárfaj ismert a
területrıl. Érdekességnek számít a barna rétihéja (Circus aeroginosus) folyamatos költése a

9
Subasahegy-Putri nádas-gyékényes mélyedésében. A jelenleg elterjedt ragadozó madár alig egy
évtizede csak kevés helyen fészkelt. Jellemzı fokozottan védett madárfaja a törpegém (Ixobrychus
minutus) és a bölömbika (Botaurus stellaris). Faunisztikai érdekesség a repülıtéren alkalmanként
észlelt pusztai ölyvek megjelenése a Maty-ér völgyében.
A kétéltő-fauna értékes eleme a viszonylag erıs dunai gıte (Triturus dobrogicus) populáció.
Mindenütt tömeges a zöld levelibéka (Hyla arborea).
A területen 3 védett hüllıfaj elıfordulása ismert: vízisikló (Natrix natrix), fürge gyík (Lacerta
agilis) és mocsári teknıs (Emys orbicularis).
Védett bogárfajok:
aranypettyes bábrabló (Calosoma auropunctatum),
szárnyas futrinka (Carabus clathratus auraniensis),
mezei futrinka (Carabus granulatus granulatus),
ragyás futrinka (Carabus cancellatus),
kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus),
holdszarvú ganéjtúró (Copris lunaris),
hengeres szalmacincér (Theophyla cylindricollis),
szalmacincér (Calamobius filum).
Közülük meglepıen népes a szárnyas és a ragyás futrinkák állománya. Utóbbi faj példányai
egyértelmően a Tisza-völgyben élı alfajhoz (Carabus cancellatus ssp. tibiscinus) tartoznak.
2. Újszegedi Holt-Maros
2.1. Természetvédelmi célkitőzések:
A védelem célja az általános természetvédelmi célokon túl a megfelelı vízminıség fenntartása, a
vadon élı állat- és növényfajok (kiemelten az ıshonos halfajok, kétéltőek, mocsári teknıs, nádi
madarak) életfeltételeinek megırzése.
2.2. Természetvédelmi stratégiák:
Hasznosítási lehetıségek: horgászat, rekreáció, nádgazdálkodás, vízgazdálkodás.
2.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak:
A sajátos elıírásoknál nem szabályozott kezelési módok, korlátozások, tilalmak és a természet
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak alóli
felmentések tekintetében a 8. mellékletben szabályozott általános kezelési elıírások az irányadók.
2.3.1. Mővelési ághoz nem köthetı természetvédelmi területspecifikus kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
2.3.1.1. Fajok védelme
2.3.1.1.1. Törekedni kell arra, hogy a víztestet és a közvetlen partvonalat érintı rehabilitációs,
karbantartási munkálatokat (haváriahelyzet elhárítása kivételével) a mocsári teknıs szaporodási és
vermelési idıszakán (október 15. és július 15. között) kívül végezzék.
2.3.1.1.2. Mederrendezés, kotrás során a meder 5%-át kitevı, legalább 3 m átmérıjő (lehetıség
szerint ennél nagyobb) nádfoltok hagyandók vagy telepítendık a nádimadarak védelme érdekében.
2.3.1.1.3. A madarak költési idıszakában a vízszint lehetıség szerint azonos szinten tartandó.
2.3.1.1.4. A vízterületen újabb építmények, stégek stb. elhelyezése tilos. Kivételt képeznek a
rekreációs illetve oktatási közcélokat szolgáló padok, pihenık, hidak, stb. Ezek környezetbe illı
kivitelezéssel, természetes anyagokból készüljenek.
2.3.1.1.5. Revitalizációs/rehabilitációs beavatkozás nem járhat a parti növényzet teljes kiirtásával. A
munka során legalább a meder egyik oldalán, legalább 1 m széles nádas sávot meg kell ırizni.
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Bokor- és fatelepítésre a külterületi szakaszon ıshonos fajok használandók fel.
2.3.1.1.6. A közterületi fák kivágása az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelıen történhet (külön
természetvédelmi engedély nem szükséges hozzá). Pótlás lehetıség szerint ıshonos fajokkal
történjen.
2.3.2. Mővelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthetı természetvédelmi kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
2.3.2.1. Mővelés alól kivett területek kezelése
2.3.2.1.1. A holtág vízterületén a külön jogszabályoknak megfelelıen végzett horgászat
természetvédelmi engedély nélkül végezhetı.
2.3.2.1.2. Tisztítatlan termál- és szennyvíz bevezetése tilos.
2.4 A védetté nyilvánítás indokoltsága
2.4.1. A terület jellemzése
A Maros 1860-ban, a torkolat elıtt a mederrıl levágott holtága. Újszeged belterületén az elmúlt
években revitalizált szakasza mintegy 2,7 km. A Thököly utcától a Kamara-töltés felé húzódó,
hasonló hosszúságú szakasza helyenként erısen nádasodott.
Jellemzı területhasználat (felszínborítás): holtág, közpark, nádas, út.
2.4.2. A kijelölést megalapozó adatok
A holtágat 1860-ban alakították ki, amikor a Maros szabályozása során a torkolat elıtti
kanyarulatokat levágták a mederrıl. Jelenlegi állapotában két nagyobb szakaszra tagolható.
A Marostól a Derkovits fasorig terjedı része az elmúlt években rehabilitált, erısen mővi jellegő.
A Thököly utcától a Makai út felé húzódó szakasz természetközeli állapotú, erısen nádasodott,
sekély viző terület. A Traktor utca menti szakaszán kotrás zajlott, egyfajta vezérárkot kialakítva a
mederben.
A rehabilitált szakasz is kedvezı városképi illetve klimatikus hatású a beépített területek között.
Kedvelt pihenıhely.
A terület fontos ökológiai folyosó.
2.4.3. Védett természeti értékei
Több éves megfigyelések során a rehabilitáció elıtt 95 átvonuló, 9 áttelelı és 39 fészkelı madárfajt
regisztráltak. A rehabilitáció kapcsán a növényzet jellege, koreloszlás drasztikusan megváltozott,
így a korábban elıfordult fajok jelentıs része eltőnt a már revitalizált szakaszról. A növényzet
fejlıdésével ezek várhatóan nagy részen visszatelepülnek.
A nádas részeken jelentıs nádimadár-állomány (fokozottan védett törpegém, védett nádirigó,
cserregı nádiposzáta, nádi tücsökmadár, barkóscinege) költ.
Kiemelt értéke az országszerte csökkenı állományú mocsári teknıs helyileg jelentıs állománya.
Védett bogárfajok:
kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus),
hengeres szalmacincér (Theophyla cylindricollis).”

Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
Kiadásért felelős: dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Szerkeszti: Micsik Józsefné
Sokszorosító szerv: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
Sokszorosításért felelős: Zádori Balázs osztályvezető
Készült: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal házi nyomdájában

__________________________
Készült 320 példányban, formátuma A/4 ív
Példányonkénti ára: 220- Ft (35,-Ft ÁFÁ-t tartalmaz)
HU ISSN 1215-0703

