18/2009.(IX.17.), 13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati
rendelet

Kenderes Nagyközség Önkormányzatának
25/2003.(XII.12.) számú rendelete
Településünk környezetvédelmérıl
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
/1/

E rendelet hatály Kenderes Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

/2/

A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetekre terjed ki akik, vagy amelyek állandó vagy ideiglenes
jelleggel Kenderes Nagyközség területén tevékenységet folytatnak.
2. §

/1/

A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékő
környezetterhelést és igénybevételt idézze elı, megelızze a környezetszennyezést,
kizárja a környezetkárosítást.

/2/

A helyi önkormányzat, a településen mőködı gazdálkodó szervek, az intézmények, a
természetes személyek kötelesek együttmőködni a környezet védelmében.

II. fejezet
Földvédelem
3. §
/1/

A föld felszínén, vagy a felszín alatti rétegeiben olyan tevékenységek folytathatók, ott
csak olyan anyagok helyezhetık el, amelyek a föld mennyiségét, minıségét károsan
nem befolyásolják.

/2/

A terület felhasználási engedélyezés során a fejlesztési célra felhasználandó területek
kijelölésénél takarékosan kell eljárni.

/3/

A községfejlesztési célra nem hasznosítható területek
folyamatosan meg kell valósítani.

/4/

A település közigazgatási határán belül a használót a többször módosított 1994. évi
LV. Tv. 36. § /1/ bekezdésben foglalt hasznosítási kötelezettség terheli.

fásítását,

erdısítését
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III. fejezet
Vízvédelem
4. §
/1/

A nagyközség egész közigazgatási területén meg kell akadályozni káros hatású anyag,
vagy hulladék talajba, vagy vízbe jutását, beszivárgását.

/2/

Vízvédelmi területen belül növényvédı szert, mőtrágyát, szennyvizet tárolni és
elhelyezni tilos.
5. §
A településen keletkezett szennyvizet nyílt vízfolyásba, kútba vezetni tilos. A
szennyvizet hatósági engedéllyel megépített szennyvízgyőjtıbe kell győjteni.

IV. fejezet
Települési környezetvédelem,
közterületek használata
6. §
/1/

E rendelet értelmében közterületnek tekintendık: a nagyközség belterületén lévı
közutak, az azok melletti területek, a terek, a járdák, a lakó, kereskedelmi, ipari és
egyéb létesítménnyel be nem épített területek.

/2/

A közterületeket és azok építményeit rendeltetésüknek megfelelıen mindenki
ingyenesen használhatja.

/3/

A közterület rendeltetéstıl eltérı használatáért az önkormányzat külön rendeletében
meghatározott díjat kell fizetni.

/4/

Nem kell közterület használati engedély:
a) tüzelı, vagy egyéb anyag közterületen történı szállításához, rakodásához, ha
annak idıtartama a 12 órát nem haladja meg,
b) nyomvonal jellegő létesítmények céljára, ha elkészítésüket követıen ezek nem
zavarják a közterület rendeltetésszerő használatát.

7. §
/1/

A közterület használati engedélyben elı kell írni az eredeti állapot megtartására, illetve
helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket.
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/2/

-

Amennyiben a használó nem tesz eleget az elıírt kötelezettségnek az I. fokú építési
hatóság szabálysértési eljárást kezdeményez és a használó költségére a helyreállítást
elvégezteti.
8. §

/1/
1

Hirdetményt, hirdetést falra, fára, közmővek felépítményeire (közvilágítási oszlop),
jelzıtáblára és egyéb – e célra ki nem jelölt – létesítményre elhelyezni tilos.

/2/

/3/

Reklámtábla elhelyezésére engedélyt kiadni csak abban az esetben lehet, ha az a
közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és a településképet nem rontja.
Közutak, járdák és zöldterületek
Igénybevétele
9. §

/1/

Közterületen munkálatokat végezni, azon létesítményt elhelyezni, vagy megszüntetni,
közterületet felbontani csak a közterület kezelıje hozzájárulásával lehet.

/2/

Engedély nélkül közterületet felbontani csak közmő üzemzavarának halasztást nem
tőrı elhárítása érdekében lehet.

/3/

Az üzemzavar elhárítása idején a forgalom biztonságos terelésérıl a közmő fenntartója
köteles gondoskodni.
Köz- és zöldterületek tisztántartása,
fenntartása és védelme
10. §

/1/

1

E rendelet értelmében zöldterületnek tekintendık a nagyközségben:
- Horthy-liget
- a fogászati rendelıtıl a 4. számú útig lévı terület
- Szent István út mindkét oldala 1-56. sz. épületig
- a sportpálya
- járdához szorosan kapcsolódó füvesített, fásított területek.

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek
hatályon kívül helyezésérıl szóló 13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett szöveg.
Hatálytalan: 2012. április 20.
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/2/

A belterületi utak, gyalogjárdák, út menti árkok, útpadkák, átereszek tisztántartása és
karbantartása az e területekkel határos ingatlan tulajdonos /használó, kezelı/
kötelessége. A tulajdonos /használó, kezelı/ az ingatlannal határos közterületét
úttengelyéig köteles a rendszeres gyomirtásról gondoskodni.

/3/

Saroktelek esetén a telek tulajdonos /használó, kezelı/ köteles az átjáróban lévı járdát
tisztántartani a keresztezett út középvonaláig. Ha a járdaszegély és az ingatlan
határvonala közé beépítetlen területsáv esik, azt a területsávot az ingatlan tulajdonos
/használó, kezelı/ köteles tisztán tartani.
A kisfeszültségő hálózattal érintett területen a fa gallyalást a TITÁSZ kirendeltségénél
be kell jelenteni.
11. §

/1/

Gépjármővek közterületen történı mosása megengedett – kivéve a Szent István út és a
Petıfi út mentén lévı közterületeket.

/2/

A gépjármő közterületen való mosása után a közterület
víztelenítésérıl a jármő üzembentartója köteles gondoskodni.

megtisztításáról,

12. §

Közkifolyók környékét bármilyen módon beszennyezni, ott állatokat itatni, jármőveket és
egyéb tárgyakat mosni szigorúan tilos.

Veszélyes és szennyezı hulladékok elhelyezése
13. §

/1/

A veszélyes hulladékok tárolásáról és ártalmatlanításáról külön jogszabály
rendelkezik.

/2/

Ha a hulladék egészségre ártalmas, vagy mérgezı anyagot tartalmaz, azt az ÁNTSZ
kirendeltsége és a környezetvédelmi hatóság együttes rendelkezése szerint
ártalmatlanná kell tenni, vagy meg kell semmisíteni.
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Hatályba léptetı rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti
Kenderes Nagyközség Önkormányzatának 12/2000.(Vi.17.) számú rendelete.
(2) 2E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe
ütközırendelkezést nem tartalmaz.

Kelt: Kenderes Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének 2003. december 4-i
ülésén.

/:Pádár Lászlóné/
jegyzı

2

/:Baranyi Mihály/
polgármester

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2009.(IX.17.) rendeletével módosított szöveg.

