Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
46/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
27/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ára, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, a 142/C.
§ (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva polgármesterként a következőket rendelem
el:
1. §
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 27/2016. (XI.16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető részének helyébe a következő bevezető
rész lép:
„Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, a 142/C. § (1)
bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„i) fás szárú növényt (fát és cserjét) nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően telepít,
gondoz vagy kezel.”
3. §
A Rendelet 6. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ingatlan tulajdonosa (társasház esetén a tulajdonostársak közössége) a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsít és az (1) bekezdésben
meghatározott összegű közigazgatási bírsággal sújtható, amennyiben
a) nem gondoskodik az ingatlant határoló járdaszakasz, és az ingatlan közvetlen
környezetének gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, fű rendszeres
nyírásáról, a fenti területeken elhelyezett hulladék eltakarításáról,
b) az ingatlan előtti vízelvezető vagy szikkasztó árkot betemeti, feltölti vagy annak
tisztán tartásáról nem gondoskodik.
(4) Üzletek és egyéb árusító, valamint szórakozóhelyek, továbbá kereskedelmi és
vendéglátó egységek üzemeltetője, használója a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást tanúsít és az (1) bekezdésben meghatározott összegű
közigazgatási bírsággal sújtható, amennyiben az ezen intézmények előtti járdaszakasz

(járda hiányában az intézmény előtti 1 méter széles területsáv) tisztán tartásáról nem
gondoskodik.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában az ingatlan közvetlen környezetének minősül a
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
terület.”
4. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020. november 13-án.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlönyében.

