
Nagylengyel község  Önkormányzata

Képviselőtestületének

7/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete

a község köz-és magánterületei köztisztaságának, környezetvédelmi rendjének

fenntartására.

I.fejezet

Á]_talános szabályQzáE

1.§.Ezenhelyiszabályozástatelepülésköz-ésmagánterületeinektisztasága,valamintkörnye-
zetének védelme érdekében alkotta meg a képviselőtestület.

11. fejezet

A__rendelet hatály_a

2.§. A rendelet hatálya kiterjed Nagylengyel község vonatkozásában:

( 1 )  Község kül-és belterületeire egyaránt,
(2)  az ott élő és tevékenykedő természetes és jogi személyekre,
(3) minden állami, szövetkezi és magántulaj donú, illetőleg kezelésű ingatlanokra,

létesítményekre, építményekre.

III.fejezet

Fggalom meghatározásQk

3.§. Közterületek- középületek - közlétesítmények.

( 1 ) Közterületek: utcák, terek, j árdák, parkok, temetők.
(2) Középületek: önkormányzat és a tulajdonában lévő épületek, kulturális, kereskedelmi,

ipari célokat szolgáló létesítmények,
(3) Közlétesítmények: sporttelepek, közutak, szeméttelepek.

4.§. Magánterületek -magánépületek -magánlétesítmények.

( 1 ) Magánterületek: házhelyek, telephelyek, zártkerti és külterületi ingatlanok.
(2) Magánépületek:  1akóházak, melléképületek, zártkerti gazdasági épületek, garázsok és

minden egyéb személyi tulajdonú építmény.
(3) Magánlétesítmények:  temetői  és temetőn kívüli  síremlékek, közös használatú kutak,

szennyvízderítők és gyűjtők.



10.§. Zöldterületek gondozása vonatkozásában:

( 1 ) A belterjesen gondozandó zöldterületek femtartásáról -gondozásáról, azok
tulajdonosai ill. kezelői kötelesek gondoskodni.

(2) Zöldterületek és általában minden mezőgazdaságilag művelt terület vegyszeres
kezelését a vegyszer használati utasításának megfelelően kell végrehajtani úgy, hogy
a felhasználásra kerülő vegyszer az emberi és állati egészséget ne veszélyeztesse és
más növényi kultúrában kárt ne tegyen.

11. §.Kerti hulladékok ártalmatlanítása:

(1) A kerti hulladékot ( falomb, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradványok )
elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

(2) A község területén égetésre csak akkor kerülhet sor, ha a hulladék eltávolítása,
hasznosítása más módon nem lehetséges.

(3) Égetni csak megfelelően előkészített, száraz kerti hulladékot szabad -az emberi
egészséget legkevésbé károsító módon - a vagyoni és személyi biztonság
figyelembevételével.

(4) Kerti hulladékot égetni hetente két alkalommal keddi és csütörtöki napon lehet.
(5) Tilos egészségre ártalmas, műanyag, gumi, veszélyes hulladék, stb. égetése.

V.fejezet

S_zabálysértésirendelkezések±

12.§. (1) Aki valamely őt kötelező és jelen önkormányzati rendeletben szabályozott
magatartási normát megszegi, vagy nem teljesíti, szabálysértési eljárás keretében
30.000.-ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a Körjegyzőség hatáskörébe tartozik.

VI.fejezet

13.§. Ezen önkormányzati rendelet 2011.május 1-én lép hatályba, egyúttal a
7/2009.(IX.10. ) rendelet hatályát veszti.

Nagylengyel,2011.április  12.

Dr.Szemes Róbert
körjegyző

Kihirdetve:
2011.április  15.

Dr.Szemes Róbert
körjegyző

Scheiber Ildikó
polgámester


