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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
39/2020. (IX. 30.) 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) 2. sz. melléklete a
következő 24. ponttal egészül ki:

24. A Bika-tó mellett álló egyedi fa

15107/6

Kocsányos tölgy (Quercus
robur)

(2) A Rendelet 6. sz. melléklete a következő c) ponttal egészül ki:
„c) 1 db Quercus robur a Bika-tó mellett (hrsz.: 15107/6)
1. Természetvédelmi célkitűzés:
Megőrizni, megvédeni az érintett botanikai értékű koros tölgyfát, amely kultúrtörténeti
értékkel is bír.
Továbbra is biztosítani kell a fa életfeltételeit és kedvező termőhelyi adottságait.
2. Természetvédelmi stratégia:
Bármilyen kivitelezési munka, beleértve a közművek nyomvonalépítését is, csak a
lombkoronán kívüli területen végezhető, kivéve a 15139 hrsz.-ú telket, ahol bármilyen
építkezés előtt egyeztetni szükséges a városi főépítésszel.
A védendő növény a távlatban is beépítésre nem szánt területen helyezkedjen el.
3. Művelési ághoz, illetve földhasználathoz köthető természetvédelmi kezelési módok,
korlátozási tilalmak:
(1) A fa körül legalább 5 méter sugarú körben a jelenlegi terepszint nem változtatható.
(2) A fa lombkoronájának vetületén belül, de minimum 10 m sugarú körben a fa
gyökérzetét, törzsét és lombkoronáját érintő tevékenység nem folytatható, közmű csak
a védőtávolságon kívül vezethető, kivéve a 15109 hrsz.-ú telket, ahol a szabályok alóli
felmentést a városi főépítésszel való egyeztetés során lehet kérni.”
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Záró rendelkezések
2. §
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

A rendeletet megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020.
szeptember 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

