Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008(I.30.) KT. számú rendelete
a köztisztaságról, a környezet védelméről és a
közterületek használatáról
(egységes szerkezetben)
Kisláng község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.Tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.Tv.46.§.(1) bek. c., pontjában kapott
felhatalmazás alapján a települési környezet megóvása, tervszerű alakítása és
fejlesztése érdekében ezen rendeletben szabályozza a köztisztaság fenntartásának,
a környezet védelmének, a közterületek használatának rendjét.
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet célja, hogy a község közigazgatási területén a köztisztaságot
fenntartsa, a környezetvédelem érvényesüljön és ezzel a község általános
környezeti állapota javuljon.
(2) A környezeti értékek fenntartása és megőrzése a lakosság elsőrendű érdeke,
ezért annak előmozdításában mindenki köteles közreműködni.
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kisláng község közigazgatási területére, a község
területén lakó vagy tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) E rendeletben szabályozott kötelezettségek az ingatlantulajdonosokat terhelik.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője nem azonos az ingatlan
tényleges használójával, a kötelezettségek teljesítése az ingatlan használójának
kötelessége. (továbbiakban: tulajdonos)
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3.§
(1) A község belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek az
ingatlanuk előtt elhúzódó
a., járdaszakasz (járdaszakasz hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg ha a járda melletti zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
tisztántartásáról,

(Módosította a 4/2012(V.30.) önkormányzati rendelet. A módosításokat a dőlt betűvel szedett
rész tartalmazza)
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b., a járdák tisztántartásáról, hó-és síkosság mentesítéséről,
c., a belvízelvezető árkok, átereszek valamint a járda és úttest közötti
gyepterület rendszeres kaszálásáról és gyomtalanításáról, a járdán a
csapadékvíznek a belvízelvezető árokba történő lefolyásáról,
d., a közterületre hajló és közterületre ültetett fák évenkénti nyeséséről
gondoskodni.
(2) A közterületre hajló és a közterületre ültetett fák nyesését úgy kell elvégezni,
hogy a fa ágai az utcán és a közúton való közlekedést ne akadályozzák, a
közművek vezetékét ne érintsék. (villany, telefonkábel vezeték)
(3) A járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása, az átereszeknél a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan tulajdonosának
kötelessége.
(4) Jármű üzemeltetése, anyagok szállítása közben keletkezett szennyeződések
eltávolítása, az okozott rongálások kijavítása a szennyeződést, illetve rongálást
okozó személy kötelessége.
4.§
Lakott területen kívüli dűlőutak és árokpartok tisztántartása, gyomnövények irtása, a
növényvédelmi munkák elvégzése a mezőgazdasági ingatlant használó kötelessége.
5.§
Belterület közterületein tilos olyan gyomirtó szert használni, amely élőfa kipusztulását
okozza.
6.§
Az ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatlanukat rendben tartani.
Ennek keretében:
a., az ingatlanhoz tartozó kertben az aktuális növényápolási
feladatokat elvégezni,
b., gazdasági udvarában összegyűlt háztartási és egyéb szilárd
hulladékot – annak elszállításáig összerakva elhelyezni,
c., az ingatlanon külön épített árnyékszéket rendben tartani.
d., a beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán
tartásáról és gyommentesítéséről.
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7.§
(1) A közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda
engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket) lerakni,
a közterületen lévő berendezési tárgyakat, fákat, növényeket rongálni tilos.
(2) A rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti
állapotot helyreállítani.
(3) A közterület rendeltetésétől eltérő (árusítás, építési munka, anyag ideiglenes
tárolása) célra való használatát kérelemre a polgármester engedélyezi. Ez
esetben a használó köteles az általa használt közterületet tisztán tartani, a
keletkező hulladék gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.
(4) A gazdasági, gazdálkodási tevékenység során a munkagépek által a közterületre,
különösen a közutakra felhordott sarat azok tulajdonosai, illetve kezelőik
kötelesek azonnal letakarítani.
(5) Hulladék és egyéb anyagok, szálastakarmány, szalma, trágya szállítását úgy
kell elvégezni, hogy az közterületet ne szennyezzen.
(6) Ha az (5) bekezdésben foglaltak szállításánál a közterület szennyeződik, a
szennyezés előidézője köteles annak megtisztításáról gondoskodni.
(7) Tilos az ingatlanok takarítása során keletkező szennyeződést, hulladékot,
szennyvizet közterületre, csapadékvíz elvezető árkokba önteni, vezetni.
(8) Háztartási hulladéknak nem minősülő hulladék összegyűjtéséről és saját
költségen történő elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél keletkezett.
A közterület-használata engedélyezése, a közterület igénybevétele
8. §
(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit
rendeltetésüknek - állaguk megóvása mellett, az általános magatartási szabályok
betartásával - mindenki ingyenesen használhatja.
(2) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély
szükséges.
(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére
b) közmű vezeték fektetés esetén közterület felbontáshoz, földmunkához,
c) hirdető-, reklám-, cég- és címtáblákhoz,
d) alkalmi és mozgóárusításra,
e) alkalmi vásár, rendezvények, mutatványos tevékenység esetén,
f) árusító fülke, pavilon esetén.
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(4) Közterület-használati engedélyt megadni határozott és határozatlan időtartamra
lehet.
(5) Határozott időre a közterület-használati engedély megadása a polgármester
hatáskörébe tartozik.
(6) Határozatlan időre a közterület-használati engedély megadása a Képviselőtestülethatáskörébe tartozik.
(7) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásánál A közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL Tv.
előirásait kell alkalmazni.

(8) Közterületen elhelyezett autóbuszvárókra hirdetményeket, falragaszokat
választási plakátok kivételével elhelyezni tilos.
A választási plakát fogalmát a választási eljárásról szóló 1997. évi C.Tv.149.§.l.,
pontja határozza meg.
(9) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyben megjelölt célra használja, valamint a megállapított közterület
használati díjat határidőre nem fizette be.
A közterület használati díj
9. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1.
számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a fizetés módját és határidejét a
határozatban kell meghatározni.
(2) A díj mértékénél minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
(3) Mentes a közterület használati díj megfizetése alól a jótékony és közcélú
rendezvényt szervező
a) önkormányzati szervezet,
b) társadalmi szervezet.
A keletkezett avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése
10. §
(1) A település rendezett, tiszta állapotának megőrzése érdekében engedélyezett az
avar és a kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése, a tűzrendészeti
szabályok betartásával.
(2) Avarnak és kerti hulladéknak minősül a hasznosításra, komposztálásra
alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi
maradványok.
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(3) Hétvégén, ünnepnapokon és tűzgyújtási tilalom időtartama alatt égetést végezni
tilos.
(4) Ipari eredetű és kommunális hulladék égetése tilos.
(5) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett égethető, a tűz
terjedését megakadályozó, illetve oltó eszközök egyidejű biztosításával.
Szennyvíz kezelés
11.§
(1) Ingatlanon keletkezett szennyvíz elhelyezéséről, a házi szennyvízszikkasztók
folyamatos tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2) Tilos a szennyvizet élővizekbe, felhagyott kutakba, csapadékelvezető árokba
vezetni.
12.§
(Hk.)
13.§.
(1) E rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kisláng község
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998(VII.14.) KT. számú rendelete,
valamint az azt módosító 12/2001(V.15.) KT. számú rendelet és 15/2005(XI.1.)
KT. számú rendelet 3. §-a.
(3) E rendeletet módosító 11/2008(IX.1.) KT. számú rendelet kihirdetés napján lép
hatályba.
E rendeletet módosító 4/2012(V.30.) önkormányzati rendelet 2012. május 30-án lép
hatályba.
Kisláng, 2008. január 29.

Tóth Terézia
polgármester

Pázsi Jenő
jegyző

A módosító rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kisláng, 2012. május 30.

Pázsi Jenő
jegyző
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1. sz. melléklet a 2/2008(I.30.) KT. számú rendelethez

Árusító asztal, alkalmi mozgóárus esetén

1000 Ft/m2

Gépjárműről történő alkalmi árusítás

5000 Ft/alkalom

Gépjárműről történő rendszeres árusítás

50.000 Ft/hó

Építési anyagok elhelyezése
Mutatványosok:
- cirkuszi műsoroknál sátor
- körhinta, lánchinta és hasonló
méretű szerkezetek egységesen

500 Ft/hó/m2

10000 Ft/alkalom
10000 Ft

Közterületen elhelyezett építmények (oszlopok, stb) után fizetendő díj 600 Ft/m2/hó.

Kisláng, 2008. január 29.

Tóth Terézia
polgármester

Pázsi Jenő
jegyző

