Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 143. §a (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 17. pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei
1. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni
a) a belterületi ingatlan
rágcsálómentesítéséről,

tisztántartásáról,

rendben

tartásáról,

gaz-

és

b) a belterületi ingatlan előtti és melletti zöld közterület kaszálásáról, gazmentesítéséről, a
belterületi ingatlan előtti út illetve járdaszakaszon a közlekedést akadályozó növényzet
eltávolításáról,
c) a belterületi ingatlan előtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról és a járdaszakasz
síkosság-mentesítéséről.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért az ingatlan tulajdonosai
és használói egyetemlegesen felelősek.
A közterületet használók kötelezettségei
2. §
(1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak a közterületek használatáról
és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.)
számú rendeletben meghatározottak szerint és a rendeletben foglaltak által kiadott
engedély birtokában lehet.
(2) A közterületen zöldfelületre gépjárművel felhajtani tilos
(3) A közterületen rendszám nélküli gépjárművet, 7,5 tonnát meghaladó
tehergépjárművet, mezőgazdasági gépet, autóbuszt 22 és 24 óra, valamint 00 és 06 óra
között – az önkormányzat által kijelölt helyet kivéve - tárolni tilos.
(4) A közterületen gépjárművet mosni tilos.
(5) A játszótér területén 21és 24 óra, valamint 00 és 08 óra kötött tartózkodni tilos.
(6) A játszótér területére kutyát bevinni tilos.
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Hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek
3. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.04.) és a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásokról szóló 28/2013. (XII.20) önkormányzati rendeletekben
meghatározottak szerinti közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(2) Közterületi hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot elhelyezni tilos.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az 1 - 3. §-ok megsértőjével szembeni eljárás hivatalból indítható.
(2) Az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki,
az 1-3. §-okban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget vagy az abban foglaltakat
megszegi, vagy a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a
közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) számú rendelet 2/B §-a szerinti jogellenes
cselekményt követi el:
a) magánszemély esetén 50.000 Ft,-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy magánszemély
esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetén 500.000,- Ft-ig, terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, és
b) a kötelezettség teljesítésére kötelezhető.
5.§
(1) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőmagatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási bírság kiszabásának,
b) a közösségi együttélés alapvető szabályainak megfelelő tevékenység elvégzésére
kötelezés,
hatáskörét.
(2) A helyszíni bírság kiszabására közterület-felügyelő jogosult.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL törvény rendelkezései az irányadók.
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Záró rendelkezések
6. §

Ez a rendelet 2015. augusztus 1-én lép hatályba.
Celldömölk, 2015. július 2.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Kihirdetve: Celldömölk, 2015. július 3.
Farkas Gábor
jegyző

