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az 

Ii-

is 

Jelen szabályrendelet hatálya Szeged szab. kir. város bel- in 

területére — Új-Szeged városrészt is beleértve — terjed ki. >k 

íz 

lö 

A ház belső és külső részeinek, valamint a ház előtti jár-

dának tisztán tartása a háztulajdonos kötelessége. 

Ugyancsak a tulajdonos tartozik a ház udvarát, lépcsőit, 

folyosóit naponkint tisztán fölsöpretni; köteles továbbá ellenőrizni, 

hogy a lakók saját lakosztályaikban összegyűlt szemetet onnan 

eltávolítsák s illetve a szemetet a trágyagödörbe vagy a szemét-

ládába kihordják, — végül hatósági rendeletre a szemét-, trágya- r a 

tartókat, gödröket s árnyékszékeket fertözteleníteni. m 

r-

a-

)a 

Szemét és trágya összegyűjtésére a város belterületén az 

építkezési rendszabályoknak megfelelöleg a szomszéd határától 

legalább 2 méternyi távolságban vízhatlan anyagból OlG méter 

vastag tégla-fenékburkolattal és teljes szilárdsággal készült fed-

lappal gödör építendő. 

Amely ház udvarán ily gödör helyszűke vagy egyéb tekin-

teteknél fogva nem építhető, ott a szemét és trágya csakis föde-

Ies és jól összeillő szerkezetű ládában helyezhető el. 

Használat esetét kivéve, úgy a szemét- és trágyagödör, 

mint a szemétláda folyton befödve tartandó és május hó 1-től 

szeptember hó végéig valahányszor csak kiüríttetik, úgyszintén 

hatósági rendeletre is bármikor fertőztelenítendö. 
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• 4. $. 

Az I. építkezési kerületben kötelesek a háztulajdonosok he-

tenkint legalább kétszer, — nyáron pedig minden 48 órában, — 

a II., III. keriiletbeliek pedig havonkint legalább kétszer, — nyá-

ron négyszer — az összegyűlő szemetet vagy trágyát elszállítani; 

megtörténte után pedig a kihordás alkalmával úgy az udvaron, 

mint az utczán netán elszórt szemetet azonnal összesöpörtetni. 

A szemét és trágya kihordását a városi hatóság vállalat 

útján eszközölteti és évenkint megállapítja azon díjat, melyet a 

háztulajdonos a szemét kihordásáért fizetni köteles. 

A szemét- és trágya-kihordási vállalat jármüvei és eszközei 

naponkint fertöztelenítendök. 

5. §. 

Az oly háztulajdonos, kinek saját fogata van, vagy egyéb-

ként valamely jármüvei rendelkezik, a szemetet és trágyát vállal-

kozóval hordatni nem köteles, tartozik azonban azt az előző ¿-ban 

kitett határidőben minden körülmények között elszállítani. 

A szemét elhordása csak kellő összeillesztésü födeles ládák-

kal ellátott jármüveken engedtetik meg, a megrakás alkalmával a 

szemét elővigyázattal ürítendő a kocsiba akként, hogy a közön-

séget annak széthullása vagy porozása ne háborgassa. 

Azon helyet, hova a szemét stb. elszállítható, a rendőrség 

időszakonkint meghatározandja és szokott módon közhírré teendi. 

8. $. 

(Az 1879. 40. t.-cz. 125. $-ához.) 
< I 

Szemét-, trágya- és ganajnak, úgyszintén cserép-, hulladék-

és dögnek, szóval bármely néven nevezhető söpredéknek, sőt tél-

viz idején a házak udvarán nagyobb mennyiségben összegyűlt 

hónak is utczára vagy köztérre lerakása, vagy azoknak úgy köz-, 
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mint magán-csatornákba hányása, továbbá takarítás alkalmával 

porladéknak az utczára hullajtása, a portörlőknek az ablakokon, 

ajtón utczára való kirázása, valamint folyadéknak, mosadékviznek 

a járdára való kiöntése tilos. 

Télvíz idején a házak udvarán összegyűlő nagyobb mennyi-

ségű hó is csak a rendőrség által előzetesen kijelölendő helyre 

vagy pedig a Tiszába hordható ki. 

Tilos továbbá lisztes vagy egyéb üres zsáknak kirázása az 

Utczán s ehez hasonló cselekmények, melyek által nemcsak a kö-

zönség kényelmében háborgattatik, hanem esetleg ruházatában is 

károsodhatik. 

Végül pedig tilos gabnanemüeket pinczékben, magtárakban 

akként rostálni, tisztítani, hogy az utczára nyíló ajtók, ablakok 

nyitva legyenek, s hol ez nem mellőzhető, köteles az illető az 

ajtókat, az ablakokat elfiiggönyöztetni, úgy, hogy a közlekedő 

közönség kényelmében minél kevésbé háborgattassék. 

9. $. 

(Az 1879. 40. t.-cz. 124. $-ához.) 

Házakban, lakásokban, úgyszintén ezekkel összefüggő bár-

mely helyiségekben elhullott állatokat tartani, az udvarra, utczára 

vagy térre kidobni, s a most megjelölt helyeken nyúzni nem 

szabad. 

Úgyszintén tilos a háznál levágni szokott kisebb házi álla-

tok, vadak stb. vérét máshová, mint a szemétgödör vagy ládába 

elcsorgatni. 

Minden háztulajdonos köteles házában vagy azzal összefüggő 

helyiségekben, úgyszintén udvarában vagy kertjében elhullott ki-

sebb állatok (kutya, macska, szárnyas jószág stb.) udvarának vagy 

kertjenek félreeső helyén, a kúttól legalább 5, a szomszéd hatá-

rától pedig 2 méternyi távolságban, 1 méternyi mélységben azon-

nal elásatni, — ellenben nagyobb dögnek (ló, marha stb.) elvitele 

iránt a rendőrségnél azonnal jelentést tenni. 

A rendőrség tartozik az elhullott állatoknak az illető fél ter-

hére a városi tanács által megállapítandó díj lefizetése melletti 

eltávolítása iránt haladéktalanul intézkedni. 

Ugyancsak a háztulajdonos kötelessége közvetlenül háza 

vagy helyisége előtt idegen állatnak elszállítása iránt a rendőr-
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£ égnél késedelem nélkül jelentést tenni. — Az ily tekintet alá eső 

dög elszállítási költségét az elhullott állat volt tulajdonosa tarto-

zik megtéríteni. / 

10. $. 

A köztereken és utczákon a közszemérem megsértésével 

vizelni vagy szükséget végezni nem szabad. 

11. 

Minden kávé- és sörháztulajdonos, vendéglős, korcsmáros 

tartozik könnyen hozzáférhető vizelöhely- és árnyékszékröl gon-

doskodni, és ezeket folyton tisztán, éjjel pedig világítva tartani. 

12. $. 

A közterek tisztán tartása érdekében elrendeltetik, hogy a 

piaczok közvetlen részein csakis oly kocsik és szekerek töretnek 

meg, melyek tulajdonosa élelmi vagy más oly czikkeket árulnak, 

melyek kocsin maradván, rendesen kocsin szállíttatnak a vevő 

által kijelölt helyre. — Az ily kocsik részére a rendőrség által 

hely jelöltessék ki oly módon, hogy a kocsik sorba állítva utczát 

képezzenek, a közlekedés és az árúkhoz járhatás a kocsik ren-

detlen össze-vissza állása által veszélyeztetve és akadályozva ne 

legyen, •— kocsin vagy szekéren behozott árúkat a jármüvei a 

kocsi-útra állva árulni, vagy a kövezetlen köztereken és máshol 

megállani, mint ahol a rendőrség e czélra helyet kijelölt, egyáta-

lán tilos. 

13. $. 

Bármi néven nevezhető tárgyak szállításánál a kocsik vagy 

szekerek olyformán rakandók meg, hogy azok tartalma le ne szó-

ródjék és ez által az utczák be ne szemeteltessenek s a közleke-

dés ne akadályoztassék. 

Különösen pedig homok, iszap, szén, mész, szemét, trágya 

és hó, s egyéb hasonló anyagok csak kellő összeillesztésü ládák-

kal ellátott jármüveken szállíthatók. 
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14. S-

Azon helyek, hol a bérkocsisok állanak, a ló-hulladéktól és 

vizelettől a bérkocsisok által naponta saját költségükön viz hasz-

nálásával föltisztítandók. 

15. $• 

(Az 1879. 40. t.-cz. 125. $-ához.) 

Csatornák, úgyszintén a város belterületén levő minden köz-

és magán épület árnyékszéke vagy pöczegödre köztisztasági és 

közegészségi szempontokból egyedül és kizárólag a városi szerző-

déses vállalkozó által tisztítható ki, illetve hordható ki azok 

ürüléke. 

Miből kifolyólag kötelesek a háztulajdonosok a városi tanács 

által megállapított díjakat fizetni, árnyékszék és pöczegödreik ki-

tisztítását a szükséghez képest kellő időben a vállalkozónál szor-

galmazni. 

16. 

Köteles a háztulajdonos a háza előtti járdát száraz időben 

naponta reggeli 8 óráig fölsöpretni, illetve nedves időjárás alkal-

mával a sártól megtisztíttatni, — május hó 1-töl szeptember hó 

végéig azonban a ház előtti járda naponkint kétszer és pedig dél-

előtti 8 óráig, délután 5 óráig vizzel meglocsolandó. 

17. $. 

Havazás esetén köteles a háztulajdonos háza előtti járdájá-

ról a havat nappal folyton elsöprctni, — ha pedig a havazás éjjel 

történik, az eltávolítás reggeli 8 óráig okvetlenül teljesítendő. 

18. $• 

Fagyos időben köteles a háztulajdonos járdáját naponta reg-

geli 8 óráig a fagyos fölület eltávolításával nemcsak megtisztítani, 

hanem ezenkívül homok, hamu, kő- vagy fürészporral behinteni, 

szóval azon való veszélytelen közlekedést létesíteni. 
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Amennyiben reggeli 8 órától esti 8 óráig terjedő időszakban 

úgynevezett ólmos eső esnék, vagy egyátalán síkjég képződnék, 

a járdák behintése azonnal eszközlendő. 

A 16., 17., valamint ezen §$-okban előirt tisztítás, locsolás, 

behintés lehetőleg elővigyázattal akként eszközlendő, hogy a járó-

kelő közönség igényei lehetőleg megóva legyenek, és a szabad 

közlekedés ez alatt túlságosan gátolva ne legyen. 

19. $. 

Az árúknak vagy egyéb tárgyaknak kocsikra való fölrakása, 

vagy azokról való lerakása lehetőleg az udvarokban kell hogy 

történjék, — s ha azoknak az utczán történő eszközlése nem 

mellőzhető, úgy az kellő elővigyázattal azonnal, — megszakítás 

nélkül akként teljesítendő, hogy a szabad közlekedés huzamosabb 

e ióőn át ne gátoltassék. ^ J j ^ J ^ * - * -

•(Az. 

y 
9 : 40. t.-cz. 119. $-ának 1. pontjához. 

Az árúknak, ezek tartályának s hasonló czikkeknek, hordók-

nak, ládáknak, szekereknek s egyéb tárgyaknak az utczán, köz-

téren való fölhalmozása vagy otthagyása tilos. 

Ezen által a rendszeres piaczi árulás nem érintetik. 

21. $. 

(Az 1879:40. t.-cz. 119. $-ának 2. és 3. pontjaihoz. 

Aki előre nem látott rendkívüli körülmények (elemi csapás, 

tűzvész stb.) fönnforgása indokából engedélyt nyert a köztér vagy 

utcza kivételes és ideiglenes elfoglalására, csak a rendőrség által 

e czélból kijelölt helyen és módon rakodhatik le, s nagyobb terü-

letet elfoglalni nem szabad, köteles azonban hatósági rendeletre 

árú és illetve anyagai mellé piros üveggel ellátott jelző lámpát 

állítani s ezt naplementétől reggelig égő állapotban tartani. 

Az ily vagy hason körülmények között hatósági rendeletre 

vagy hatósági közegek által fölállított jelző lámpákat ledönteni, 

elvinni vagy eloltani tilos. 
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22. $. 

Amennyiben vendéglősök, czukrászok, kávésok, utcza, háztér 

vagy járda bizonyos részét üzleti czélból fölhasználni kívánnák, 

kötelesek engedély iránt a tanácshoz folyamodni, s amennyiben 

köztekintetek vagy közlekedési akadályok nem gátolják, — az 

engedély részükre esetenkint kiszabandó évi díj lefizetése mellett 

fog a szükséges kikötmények alatt kiadatni. 

23. $. 

Szeged szab. kir. város belterületén építkezés, épületjavítás 

és bontás, nemkülönben állvány fölállítás vagy leszedés alkalmával 

közbiztonság szempontjából teendő intézkedések a törvényhatósági 

bizottság 1887. évi junius hó 22-én rendszerinti közgyűlésében 

alkotott s 62273/887. számú belügyminiszteri rendelettel megerő-

sített szabályrendeletben vannak előírva. 

24. $. 

Építkezés esetén, mint a melyre a 20. intézkedése nem 

alkalmazható, ha az építési anyagok elhelyezésére elegendő'udvar 

terület nincs, építtető kérelme folytán, részére a szükséges tér 

telke mentén, az utcza szélességének egyharmad része erejéig, 

a városi mérnöki hivatal által fog a körülményekhez és szükség-

hez képest kijelöltetni, melynél többet elfoglalni, nemkülönben az 

építési anyagokkal a csatorna nyílásokat és vízfolyásokat eltorla-

szolni, valamint a fasorok ültetvényeit rongálni, ezek törzseit 

homok rakással vagy más módon eltemetni tilos. 

Szeles időben tartozik építtető a külhelyen lerakott homokot 

és más mállékony anyagokat vízzel megöntözni. 

Építési anyagok részére kijelölt köztér után díj nem fizet-

tetik, köteles azonban építő a külső betisztítás után az utczán 

vagy köztéren elhelyezett anyagait azonnal eltávolítani, s az általa 

használt területet előbbi állapotába helyezni, különben a mula-

dékos nemcsak megbüntettetni, hanem az eltávolítás és rendhozatal 

költségén hatóságilag fog eszközöltetni. 
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25. $. 

Az építési anyag lerakásától számított két (2) hó alatt az 

építés megkezdendő, s az utcza vagy köztérből engedélyezett 

területen csak annyi anyag halmozható föl, a mennyi a munkának 

szakadatlan folytatására szükséges. 

Ha az építés két hónapon át szünetel, az utcza vagy köztér 

használhatására vonatkozólag nyert engedély hatályát veszti, az 

anyag építtető költségén onnan eltávolítandó és az utcza vagy 

köztér ugyancsak építtető költségén előbbi állapotába helyezendő. 

i 

26. $. 

Az építkezéseknél kikerülő föld és törmelék szükség eseten 

a 24. és 25. §$-aiban foglaltak szerint engedély mellett utczán 

vagy köztéren szinte elhelyezhető ugyan, ez esetben azonban, 

mihelyt az épület tető alá jut, avagy ha a munka dolog időben 

két nőnapig szünetel, az utczán vagy köztéren elhelyezett föld és 

törmelék a hatéság fölhívására 8 nap alatt eltávolítandó, — kü-

lönben az a város tulajdonává válik s közczélokra, kártérítési 

igény nélkül, fölhasználható. 

Az építőmester köteles úgy az anyagot, mint a föld és tör-

melékeket az utcza vagy köztér igénybevétele esetén rendesen 

halmozott rakásokba és rendben tartani akként, hogy a járó-kelők 

élet vagy test biztonsága veszélyeztetve ne legyen, ellenesetben 

az utcza vagy köztér használati engedély tőle meg fog vonatni, s 

a használt terület — szükség esetén muladékos költségén leend 

az előbbi állapotba helyezhető. 

27. $. 

Építkezéseknél az anyagokat, földet, törmeléket az utcza 

vagy köztér más helyére lerakni, vagy a szükséges meszet és 

vakolat ládát máshol fölállítani — mint a hova hatóságilag kije-

löltetett — nem szabad. 

28. $. 

Építkezési ügyekre vonatkozó 24., 25., 26. és 27. §$-aiban 

loglalt intézkedések pontos betartásáért az építőmester, ennek 

nem létében az építtető úgy személyileg, mint vagyonilag felelős. 
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25. $. 

A város belterületén lévő oly jégvermek vagy pinczéknél, 

hol a behányás a pincze ablakon vagy e czélra készült nyíláson 

az utcza felöl történik, úgy a jég fuvarozása, mint aprózása és 

behányása a közönségnek, illetve közlekedésnek minél csekélyebb 

háborgatásával gyorsan és megszakítás nélkül eszközlendő, — 

megtörténtével az utcza vagy köztér elfoglalt területe a jég tör-

meléktől megtisztíttatván, a 18. szerint behintendő, mely intéz-

kedés betartásáért a jég tulajdonosa felelős. 

30. $• 

Ha tűzifa, szén s egyéb tárgyaknak a pinczékbe való szál-

lítása a köztéren, illetve utczán elhelyezett úgynevezett behá-

nyókon történik, a 29. intézkedései megfelelően alkalmazandók. 

A 29. és 30. ¿-ok esetében csak annyi mennyiség szállít-

ható a helyszínére, a mennyi naplementig beraktározható — 

miután éjszakára a köztéren és illetve a behányó nyitva nem 

tartható. 

31. 

Az árúczikkeknek kereskedéseknél szokásos kifüggesztése 

csak oly föltétel mellett eszközölhető, ha az kellőképen megerő-

sítvék, és azok alja a mindenkori járda lejt színétől legalább 2'30 

méter magasságban függ, a faltól való távolsága pedig 0*50 centi-

méternel nem nagyobb. 

A magasságra vonatkozó intézkedés betartandó minden ki-

nyúló czím- és jelzőtáblákra, úgy a bolti ernyőket tartó vasru-

dakra nézve. 

Vasrúdon mozgó bolti jelzőtáblák alkalmazása, minek szo-

kásos nyikorgása a közönség nyugalmának háborításával jár, tilos. 

Tilos továbbá ajtó, ablak és kirakatoknál alkalmazott és 

vaslemezekből készült görfüggönyöknek (rouleaux) zörgéssel való 

lebocsájtása, minél fogva az ily készülékek vigyázva, lehető leg-

nagyobb csenddel kezelendők. 

Fölmerülő panasz esetén az ezen szakasz kikötményeivel 

ellenkező — bár a jelen szabályrendeletet előzte időkből szár-

mazott állapot a rendőrség által megszüntethető, illetve átalakítás 
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elrendelhető, s ha ez átalakítás 15 nap alatt nem teljesíttetik, az 

eltávolítás kötelezettsége mondandó ki. 

32. $. 

Kirakatok csakis reggeli 7 óráig, déli 12—1 óra között tisz-

tithatók és rendezhetők. 

33. $. 

Járdákon a favágás s azokon a hasáb vagy aprózott fa el-

helyezése tilos, s az a kocsiutnak járda mellett terülő részén s 

csak az esetben lehetséges, ha az udvar sziike vagy hiánya miatt 

az másként nem történhet, — ez esetben is azonban azon napon, 

melyen a fuvarozása történt, vágatása is befejezendő, s megtör-

téntével az elfoglalt terület föltisztítandó. 

Aprózott elárusításával foglalkozó kereskedők azonban a fa-

vágatást köztéren egyátalán nem eszközölhetik. 

34. $. 

A közlekedés bármi néven nevezendő jármüvekkel minden-

kor csak a kocsiúton és pedig annak balfelén történhet. 

35. $. 

Országos és heti vásárok, valamint nagyobb ünnepélyességek 

alkalmával az elörehajtás vagy kerülés tilos levén, a közlekedés 

csak egy sorban történhetik. 

36. $. 

Egyéb alkalommal üres vagy személyszállító kocsival meg-

engedtetik ugyan jobb oldalról az elörehajtás vagy kerülés, de 

csak az esetre, ha arra elegendő hely van és az zavart elő 

nem idéz. 

3 -
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Az úgynevezett hosszufuvar (állvány, fa, fenyők s hasonló 

egyéb hosszú tárgyak) egymástól oly távolnyira szállítandók, ^ • . 

s* t y / 

I 



41 y tárgyaknak szállítása országos és heti vásáros napokon 

csakis délután 1 órától kezdve engedtetik meg, körmenetek, na-

gyobb ünnepélyességek, temetések alkalmával azonban jogosítva 

van a rendőrség a menet által igénybe vett utczákon és tereken 

e tilalmas időt meg is hosszabbítani, sőt a szükséghez képest 

bármiféle s a menetben részt nem vevő jármüvekkel való közle-

kedést egészen fölfüggeszteni. 

38. $. 

A kisebb vagyis 10 métermázsánai könnyebb terheket szállító 

nyilván vag\ magános kocsik keréktmp szélessége legalább «5 

cmt., nagyobb\(agyis 10 métermázsánál smyosabb terheket szállító 

jármüvek, szekerek, vagy a szállitmányosoÉ hosszú teher kocsijá-

nak keréktalp szélessége, mint minimum, li) centiméterben álla-

pi ttatik meg. 

39. $• 

Gőzkazánnak vagy más rendkívüli súlyú tárgynak az utczákon 

vagy köztéren való szállítása foganatba vétetett, előzőleg 24 órával 

a városi mérnöki hivatalnál bejelentendő s a szállítás csakis a 

mérnöki hivatal által kijelölt irányban az előirt óvintézkedések 

betartásával, az irásos engedély kinyerése után foganatosítható, 

jogosítva lévén a rendőrség az engedély nélkül vagy az engedély 

föltételei ellenére történő fuvarozást azonnal betiltani. 

v 40- $. 

Ha az előző $-ban irt szállítás irányzatánál oly utczák vagy 

terek nem mellőzhetők, hol a földtöltés és kövezet tökéletesen 

még meg nem ülepedett, egyéb utczában és tereken pedig csak 

az esetben, ha a mérnökség által előirt föltételek be nem tar-

tattak, •— köteles a fuvart eszközlő s ha ennek vagyoni állása 

elegendő biztosítékot nem nyújt, avagy személye a mérnökség 

előtt ismeretlen, a fuvart adó is a kövezet helyreállítására ható-

ságilag kiadott költségeket közigazgatási végrehajtás terhe mellett 

fölhivást követte 15 nap alatt a városi tár javára megtéríteni. 
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Hogy azonban a fuvart adó is marasztalható legyen, c kö-

vetkezmény a szállításra adott mérnöki engedélyben kitecndö, s 

az engedély fuvart adó részére is kézbesítendő. 

41. $. 

Gyalogjárdán csoportosulni vagy egymással beszélgetve az 

utat elállani nem szabad. 

Úgyszintén tilos gyalogjárdán terhet vagy a vállon keresztbe 

fektetett s úgy a személybiztonságot, mint a gyalog közlekedést 

akadályozó tárgyakat (rudakat, árúkat, szerszámokat) vinni vagy 

tolni, mert ez csakis a kocsiúton eszközölhető, — kivételt képez-

nek a kövezetlen utczák, hol sáros időben a gyalogjárdák igénybe 

vehetők. 

Tükrök s ehez hasonló fényű tárgyak csakis letakarva 

szállíthatók. 

42. $. 

(Az 1879:40. t.-cz. 120. $-ához.) 

Gyalogjárdákon, továbbá a Tisza Lajos-köruti, Boldogasszony 

és budapesti sugáruti fasorokban, valamint az újszegedi népkert-

ben lovagolni tilos. 

Kerékpáron az újszegedi népkertben csakis a bejárástól balra 

eső főfasorban szabad hétköznapokon, tehát a vasár- és ünnep-

napok kizárásával közlekedni. 

A kerékpárosok kötelesek nappal közeledtüket a járó-

kelőknek csengetéssel jelezni, éjjel pedig jármüvüket színes lám-

pással ellátni. 

43. 

(Az 1879:40. t.-cz. 120. $-ához.) 

Tilos egyáltalában a sebes, vigyázatlan hajtás és lovaglás, 

úgyszintén a kerékpározás, különösen pedig tilos a sebes hajtás 

és lovaglás kitérések, a házakból vagy udvarból való kihajtás 

alkalmával, az utczák keresztezéseinél, úgy nemkülönben tilos a 

közúti vasút vágányain vagy ezek közelében jármüvei való 

megállás. , ^ ^ . 
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44. S-

(Az 1840:40. t.-cz. 120. ¿-ához.) 

Tereken, utczákon a jármüveket, lovakat vagy más jószá-

gokat őrizetlenül hagyni avagy az e czélra kijelölt helyeken kívül 

megállva a jószágot etetni tilos. 

45. S-

Nagyobb lábas jószág a város belterületén csak egymáshoz 

vagy kocsi után kötve kellő fölügyelet és elővigyázat mellett 

hajtható. 

46. S-

A közúti híd, valamint a rakpart közlekedési szabályzata 

jelen rendelet által nem érintetik. 

47. ¿. 

Amennyiben a jelen rendszabály ellenére történt mulasz-

tások vagy létező hiányok hatósági rendeletre sem pótoltatnának, 

illetve hozatnának rendbe, s kénytelen lenne a hatóság valamely 

munkálatot a muladékos fél terhére eszközöltetni, az ezzel kap-

csolatos és a szervezeti szabályzat szerint igazolt és fölül bírált 

költségek, illetve kiadásoknak beszerzése közigazgatási végrehajtás 

utján történik. 

48. ¿. 

Aki ezen szabályzatban foglalt intézkedéseket s a hatóság-

nak s illetékes hatósági tisztviselőknek jelen szabályzat keretén 

belül és értelmében kiadott határozatait s utasításait be nem 

tartja, a kihágási törvényben foglalt eljárás előre bocsájtásával 

2 frttól 50 frtig terjedhető és a városi szegényalap gyarapítására 

szolgáló pénzbüntetéssel, behajthatlanság esetén pedig 5 napig 

terjedhető elzárással büntetendő. 

Aki azonban azon ¿¿-okban foglalt rendelkezés ellen vét, 

melynél az 1879. évi 40. t.-cz. ¿¿-aira történik hivatkozás, a ki-

hágásokról szóló törvényezikk ¿¿-aival előirt büntetéssel büntet-

tetik, és az ily módon kiszabott pénzbüntetések az 1887. évi 8. 

t.-cz. 2. ¿-ában említett czélokra fordítandók. 
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49. 

Kihágások elbírálásánál első fokban a rendőrkapitány, másod 

fokban a városi tanács, harmad fokban a m. kir. belügyminiszter 

bíráskodik. 

Midőn azonban a késedelem veszélylyel jár, jogosítva van 

a hatóság a felebbezést a hozott ítéletnek köz- vagy egészség-

rendőri mellékrendelkezésére nézve (pl. szabályellenesen fölhal-

mozott s a közlekedést akadályozó ládák, törmelékek stb. vagy 

szabályellenesen kezelt szemét azonnali eltakarítása) birtokon 

kívül elfogadni az esetre, ha e körülmény a felebbezett határozat 

szövegében kiköttetett. 

50. $. 

Jelen szabályrendelet felsöbbi megerősítés és a törvényható-

sági bizottság közgyűlése előtt történt kihirdetés után negyedik 

napon életbe lép. 

51. $. 

A köztisztasági és pöczegödör tisztítási vállalatokra vonat-

kozólag a város és az illető vállalkozók között fenálló szerződések 

lejáratukig érvényben maradnak, — az uj vállalati szerződések 

azonban már ezen szabályrendelet határozmányaira való figye-

lemmel lesznek megkötendők. 

35/889. 

k- gy-
szám. 

Ezen a törvényhatósági bizottságnak 1888. évi október hó 

24-én tartott közgyűlésében 213. szám alatt hozott határozatával 

megalkotott szabályrendelet a m. kir. belügyminisztériumnak 

1889. évi január hó 15-én 78320. szám alatt kelt leiratában kí-

vántakhoz képest módosíttatott. 

Szegeden, Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizott-

ságának 1889. évi február hó 20-án tartott rendszerinti közgyű-

lésében. 

Pál fy Ferenez s. k. 
polgármester. 



15,789. 
rr Szám. 

M. kir. belügyminiszter. 

/ 

Ezen szabályrendeletet, az 1879: XI. . t.-cz. 5. §-a alapján, ezennel rm 

erősítem. 

Kelt Budapesten, 1889. évi mlrczius hó 11-én. 

A miniszter helyett: 

B e n i e z k y s. k. 
államtitkár. 

64/889. 
—; szám. 

k. gy. 

K i h i r d e t t e t e t t : 

Szegeden, Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1889. évi 

márczius hó '20-án tartott közgyűléséből. 

Dr. Yass Pál s. k. 
főjegyző. 
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