21/2011.(VIII.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének

13/2009.(VII.7.) rendelete

a Horthy ligetben lévı játszótér és sportlétesítmény
használatáról és a dohányzás tilalmáról

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a település tiszta, esztétikus képének
kialakítása és megóvása, az itt élık egészsége, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elısegítése és a környezet megóvása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kenderes Város közigazgatási területén
található Horthy ligetben lévı játszótérre és sportlétesítményre. (sreetball
pálya)
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó
természetes személyekre terjed ki, állampolgárságra való tekintet nélkül.

Értelmezı rendelkezések
2. §. E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) játszótér: az a közterületen található külsı tér, amelyet játszótéri eszközök
elhelyezésére, (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül
attól, hogy a létesítés építésügyi hatóság engedély alá tartozik, vagy sem,
b.) sportcélú létesítmény: olyan szabadtéri, vagy fedett építmények, melyek
alkalmasak a kialakításuk során meghatározott sportcélú tevékenység
maradéktalan ellátására
c.) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány,
vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú
termék
d.) dohányzás: a dohánytermék füstképzıdéssel járó elégetése

A játszótér és sreetball pálya használatának szabályai
3. §. A játszótér használatának szabályai:
(1) a játszótéren lévı játékokat 12 éven aluli gyermekek használhatják
(2) tilos a játszótérre állatot bevinni

-

2–

(3) a játszótéren a gyermekek felügyeletérıl a szülık kötelesek gondoskodni
(4) tilos a játszótér használata 22 órától 07 óráig
(5) a játszótéri játékokat az állagmegóvás érdekében rendeltetésszerően kell
használni
4. §. A sreetball pálya használatának szabályai:
(1) a pályát használók kötelesek az állagmegóvás
rendeltetésszerő használatot biztosítani
(2) tilos a pályára állatot bevinni
(3) tilos a pálya használata 22 órától 07 óráig
1

érdekében

5.§

6.§ E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kenderes, 2009. június 29.

/:Bogdán Péter :/
polgármester

/:Pádár Lászlóné .:/
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján 2009. VII. hó 7.napján.

Pádár Lászlóné sk.
jegyzı
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Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendeletével
hatályon kívül helyezve: Hatálytalan: 2011. 08.26.

a

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének

13/2009.(VII.7.) rendelete

a Horthy ligetben lévı játszótér és sportlétesítmény
használatáról és a dohányzás tilalmáról

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a település tiszta, esztétikus képének
kialakítása és megóvása, az itt élık egészsége, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elısegítése és a környezet megóvása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

5. §.

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kenderes Város közigazgatási területén
található Horthy ligetben lévı játszótérre és sportlétesítményre. (sreetball
pálya)
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó
természetes személyekre terjed ki, állampolgárságra való tekintet nélkül.

Értelmezı rendelkezések
6. §. E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) játszótér: az a közterületen található külsı tér, amelyet játszótéri eszközök
elhelyezésére, (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül
attól, hogy a létesítés építésügyi hatóság engedély alá tartozik, vagy sem,
b.) sportcélú létesítmény: olyan szabadtéri, vagy fedett építmények, melyek
alkalmasak a kialakításuk során meghatározott sportcélú tevékenység
maradéktalan ellátására
c.) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány,
vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú
termék
d.) dohányzás: a dohánytermék füstképzıdéssel járó elégetése

A játszótér és sreetball pálya használatának szabályai

7. §. A játszótér használatának szabályai:
(1) a játszótéren lévı játékokat 12 éven aluli gyermekek használhatják
(2) tilos a játszótérre állatot bevinni

-

2–

(3) a játszótéren a gyermekek felügyeletérıl a szülık kötelesek gondoskodni
(4) tilos a játszótér használata 22 órától 07 óráig
(5) a játszótéri játékokat az állagmegóvás érdekében rendeltetésszerően kell
használni
8. §. A sreetball pálya használatának szabályai:
(1) a pályát használók kötelesek az állagmegóvás
rendeltetésszerő használatot biztosítani
(2) tilos a pályára állatot bevinni
(3) tilos a pálya használata 22 órától 07 óráig

érdekében

a

5.§. A játszótér, a sreetball pálya és közvetlen környezetükben történı dohányzás tilalma
(1) A Horthy ligetben a játszótérként, illetve sportcélú létesítményként
mőködı területen, továbbá ezen létesítmények határvonalaitól
számított 10 méteren belül a közterületen tilos a dohányzás.
(2) A dohányzást tiltó táblák helyét Kenderes Város Önkormányzat
jegyzıje jelöli ki és gondoskodik azok kihelyezésérıl.
(3) Aki az (1) pontban jelölt területeken dohányzik, szabálysértést követ
el, és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelı 3.000 (Háromezer) Ft-tól 20.000 (Húszezer) Ft-ig terjedı
helyszíni bírságot szabhat ki.

6.§ E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kenderes, 2009. június 29.

/:Bogdán Péter :/
polgármester

/:Pádár Lászlóné .:/
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján 2009. VII. hó 7.napján.

Pádár Lászlóné sk.
jegyzı

