
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete

A KÖZTISZTASÁG RENDJÉNEK FENNTARTÁSÁRÓL



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

…/… . (… . …. .) önkormányzati rendelet-tervezete

a köztisztaság rendjének fenntartásáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdése szerinti származékos jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)
pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti köztisztasági feladat
ellátása és a szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az
Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével a következ ket rendeli el:

I.  Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása

1. §

(1) Az ingatlanok és a (2) bekezdés szerinti közterületek tisztán tartási kötelezettsége
a) az ingatlan tulajdonosát, kezel jét, haszonélvez jét (a továbbiakban együtt: tulajdonos),
b) a bérleti, albérleti szerz dés eltér  rendelkezése hiányában, a más tulajdonában lév  ingatlan

használóját, bérl jét (a továbbiakban együtt: használó)
terheli.

(2) A tulajdonos és a használó köteles
a) a beépített és beépítetlen ingatlanhoz tartozó zöldterület, növényzet id szer  ápolásáról, a

növényvédelmi munkálatok végzésér l (gyommentesítésr l),
b) az ingatlan el tti járda és az úttest között felburjánzó gyomnövény eltávolításáról,
c) az ingatlanról a járdára kinyúló ágak évszakhoz igazodó nyesésér l,
d) az ingatlan el tti közterület rendszeres takarításáról, a közterületen lév  avar összegy jtésér l,
e) az ingatlan el tti járda szükség szerinti, de legalább hetente egy alkalommal való takarításáról (hó,-

síkosság,- pormentesítésr l)
gondoskodni.

2. Plakátok elhelyezése

2. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában lév , a település közterületén álló építményein, (az önkormányzat
tulajdonában lév  hirdet -táblák kivételével) és tárgyakon (virágládák, hulladékgy jt  edények, padok,
emlékm vek, utcabútorok, stb.) valamint a közterülettel közvetlenül határos falfelületen és kerítésen plakát:
reklámanyag, szimbólum, falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, embléma (továbbiakban együtt: plakát) és zászló elhelyezése
tilos.

(2) A település közterületén lév  él  szerves környezetének bármely elemére, különösen fás szárú növények törzsére
plakát elhelyezése tilos.



II. Fejezet

3. Jogkövetkezmények

3. §

Aki
a) a beépített, vagy beépítetlen ingatlanhoz tartozó zöldterület és növényzet id szer  ápolásáról, a

növényvédelmi munkálatok végzésér l,
b) az ingatlan el tti járda és az úttest között felburjánzó gyomnövények eltávolításáról,
c) az ingatlanról a járdára kinyúló ágak évszakhoz igazodó nyesésér l,
d) az ingatlan el tti közterület tisztán tartásáról, a közterületen lév  avar összegy jtésér l,
e) az ingatlan el tti járda szükség szerinti, de legalább hetente egy alkalommal való takarításáról (hó-

eltakarítás, síkosság- és pormentesítés)
az 1. §  (1) bekezdés kötelezettjeként a (2) bekezdésben el írtak szerinti kötelezettsége teljesítésér l nem gondoskodik,
úgy „önkormányzati rendelet megszegése” szabálysértését valósítja meg, amely 50.000.- forintig terjed  pénzbírsággal sújtható.

III.  Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.  Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezések

4. §

(1) E rendelet ……………………… lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelet.

Forgó Henrik                                                                               Kató Pálné
                          polgármester                                                                                  jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése:…….év …………..hónap ….nap.

Kató Pálné
  jegyz


