LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
13/2006.(VIII.11.)
rendelet
a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl,
a település tisztaságáról szóló 1/2003.(I.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lad község tiszta, esztétikus képének, valamint a
környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi
körülményeket figyelembe véve, a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok
rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 1/2003.(I.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A R. 19.§-a az alábbiakra módosul:
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenırzése
19.§
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi - amennyiben súlyosabbnak minısülı cselekmény nem valósul meg, illetve azzal
más magasabb szintő jogszabályban leírt szabálysértést nem valósít meg - szabálysértést
követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja rendben,
gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
b) az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítésérıl) nem gondoskodik,
c) az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz
zavartalan lefolyását nem biztosítja,
d) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt gazt
nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérıl nem gondoskodik,
e) az ingatlanán keletkezett szennyezett vizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
f) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármőközlekedést akadályozó módon rakja
le. Havat útkeresztezıdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez
szolgáló jármő megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekő
létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
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g) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó
utcai aknába, illetıleg a csapadékelvezetı árokba vezet, önt,
i) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás
nélkül igénybe vesz,
j) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, illetve egynél többet, és nem hirdetı
táblán helyez el,
k) építményeket, kerítéseket, élıfát bármilyen felirattal megrongál,
l) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és
berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
m) közterületen elhelyezett tárgyakat megrongálja,
n) a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkol,
o) közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szerves hulladékot engedély nélkül
szállít vagy elhelyez,
p) felázott, szilárd burkolattal nem rendelkezı önkormányzati tulajdonú külterületi, illetve
zártkerti közútra tehergépkocsival, mezıgazdasági munkagéppel ráhajt, és az okozott kárt
nem állítja helyre.
q) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjármővet
közterületen tárol,
r) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem győjti
össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
s) a településen lévı, belvízelvezetı árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet,
partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
t) a rothadó bőzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítésérıl haladéktalanul nem
gondoskodik,
u) avar és kerti hulladékok nyílt téren történı égetését nem a rendeletben foglaltak szerint
végzi
szabálysértést követ el.
2.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos
módon a jegyzı gondoskodik.
Lad,

2006. augusztus 8.
P. H.
Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2006. augusztus 11.
Boti Ferenc
körjegyzı

