Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a környezet védelméről
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. §. (1)
bekezdés c/ pontjában, kapott felhatalmazás alapján Domoszló község tiszta, esztétikus
képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának megóvása és védelme
érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet célja, hogy Domoszló község közigazgatási területén a köztisztaságot
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze. Megállapítsa az emberek egészségének és
környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét:
a)a levegőtisztaság-védelmi,
b)a föld és vízvédelmi,
c) a zaj és rezgésvédelmi előírásokat,
d)a köztisztasági feladatokat,
e) a zöldterület fenntartásának és kezelésének feladatait.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki
a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az
azokkal összefüggő tevékenységre. A köztisztaság és a települési környezet fenntartása
elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles
hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől,
illetőleg magatartástól tartózkodni.
(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának
(haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a
használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.
(4) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat
gondoskodik. A kommunális hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását külön rendelet
szabályozza.
(5) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már
működő üzemi létesítmények esetén, így különösen: térzene, mutatványos tevékenység,
művelődési intézmény, cirkusz, játékterem, üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző,
panzió, sportpálya, autóbusz-állomás, hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre,
illetve tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármely zaj és káros
rezgéseket kibocsátó berendezések működtetésére.
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(6) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre, amely a szomszédos
egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik, vagy amely a
természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból származik.
Köztisztaság
II. Fejezet
Az ingatlanok tisztántartása
2 §.
(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól (különösen parlagfű és egyéb allergén növény),
gaztól megtisztítsák, illetve a rendszeres rovar és rágcsálóirtásról gondoskodjanak. A
tulajdonosok kötelesek gondoskodni a lakatlan, vagy beépítetlen telkek tisztán tartásáról.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az
önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladat.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogosok közlekedésre rendelt
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig
(szegélyéig) terjed. Az ingatlan tulajdonosa köteles szintén a járda és az úttest fölé nyúló
ágak lenyeséséről gondoskodni.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel
kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, fűrészpor,
kőporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
Közterületek rendje
3. §.
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(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra
terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Az önkormányzati utakhoz tartozó
műtárgy megépítése az önkormányzat feladata. Amennyiben az önkormányzat a
meglévő átereszt a vízelvezetés megoldásának érdekében megrongálja, felbontja, annak
helyreállítása az önkormányzat kötelezettsége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történt bevezetéséről – előzetes bejelentés
alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. A csapadékelvezető árokba szennyezett
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot csapadékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni vagy bevezetni tilos!
4. §.
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. Beruházások esetén a
birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően
a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület
tisztántartásáról.
(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen. Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterülethasználati engedélyben meghatározott területen, engedélyben megjelölt módon és
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(3) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával
lehetséges. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék
anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munkák befejezésétől számított 48
órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a
közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(4) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve
elszállítani.

Szennyező anyag szállítása
5. §.
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(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon
szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen.
Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt
eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha bármilyen
szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell
tisztítani.
6. §.
(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozód udvarban ilyen munkákat úgy
kell végezni, hogy a szennyeződés közterültre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani
tilos!
7. §.
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is
gondoskodni.
8. §.
(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozóhelyek beszennyezése tilos!
A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen
szemetet, hulladékot (üveg, papír stb), szennyező, egészségre ártalmas anyagot kiönteni,
elszórni vagy eldobni tilos.
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési
tárgyakat beszennyezi, köteles a megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget
veszélyeztet, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul elszállíttatni. Közúton történt
állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a polgármesteri hivatalnál azonnal be
kell jelenteni.
Vállalkozási tevékenység ellátása
9. §.
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(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek
tárolása közterületen tilos!
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját
költségen elszállítani.
Keletkezett csapadékvíz kezelése
10. §.
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba
tisztítani szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezni tilos!
(3) rdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a
gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(4) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- gyalogos közlekedési útvonalon,
- az útkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat elé, annak szélességében,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a
járda között,
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(5) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell
takarítani.
III. Fejezet
Levegőtisztaság védelem
mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék
kezelésének, égetésének szabályai
11. §
(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban
komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a
település szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi szolgáltatás
igénybevételéről szóló rendelet előírásait be kell tartani. Belterületen ipari eredetű hulladékot
égetni tilos.
(2) Külterületen, ha mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, más
ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetéssel megsemmisíthető, kivéve, ha tűzgyújtási tilalom van
érvényben. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
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veszélyeztető módon lehet. Szeles időben és az erdőszéltől számított 200 m-en belül égetni tilos.
Az égető hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot nem tartalmazhat.
Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
12.§.
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(2) A fűtőberendezésben egészségre ártalmas káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

13.§
(1) Tarlóégetés csak engedéllyel lehet végezni. Az engedély a jegyző adja ki. Tarlóégetés csak
rendkívül indokolt esetben járványveszély elhárítása érdekében engedélyezhető.
(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóságok
állásfoglalását.
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

14.§.
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Avart és
kerti hulladékot égetni csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad úgy, hogy az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne
okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket felszereléseket
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő őszi lombtalanítási
akció vehető igénybe.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(8) Domoszló község belterületén heti két napon kedden és pénteken szabad égetni.
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Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

15.§.
(1) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
(2)Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) Bűzös anyagot csak légmentes lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.
(4) A por keletkezésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen
talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építkezési területek végleges rendezését és
parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák
elvégzését előírhatja.
(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett
haladó útszakaszok mentés a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási
programnak tartalmazni kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak
kivételezésével egy időben kerüljön sor.
Allergén növények elleni védekezési szabályok
16.§.
Az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől ( főleg parlagfű/ mentes
gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelezettsége.

IV. fejezet
Víz és földvédelem
17.§.
(1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni
tilos. A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban
a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
(2) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező
anyagot nyílt felszínű illetve zárt csapadék-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy
használaton kívüli kútba, illetve bármilyen más módon a talajba juttatni.
(3) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik,
annak egyéb jogszabályokban és egyedi kötelezettségben meghatározott kötelezettségein túl, a
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodni kell.
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(4) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a
földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

V. fejezet
Zaj és rezgésvédelem
zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályok
18.§.
(1)A vendéglátó-ipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a
hangosító berendezések engedélyezését is beleértve a jegyző látja el. A rendelet hatálya alá
tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene szolgáltatáshoz hatósági engedély
szükséges. A kiadott engedélyről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni.
(2) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenysége
megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység
napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját. Engedély hiányában
tevékenység nem folytatható.
(3) A rendelet hatálybalépését megelőzően a már működő hangosító berendezések további
működéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatálybalépését követően 90
napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője.
(4) A zajkibocsátási határérték megállapítása után, minden olyan változást, amely a kibocsátási
határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértéke jelentős hatással van 30 napon
belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegyzőnek.
Utcai zenészek működése
19.§.
Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez
kötődő, vagy spontán módon szervezendő zenész csoportok, zenészek, a jelen rendeletben
rögzített engedélyek birtokában.
Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok
20.§.
(1) A község belterületén tilos:
a./ akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a
köznyugalmat a csendet sértő zaj okozás,
b./ erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
c./ zajt keltő munkák végzése 20.00-7.00 között,
(2) Közterületre irányuló hangszórás – hangosító berendezéssel – csak a jegyző engedélyével
folytatható. Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési
alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.
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(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó, vagy intézményi épület zajtól védendő
homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra,
pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülnie.
(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után –
az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint
megállapítására, a hatóság felhívását követő 15 napon belül.
E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró, vagy
más műsorforrás.

VI. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
21. §.
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg
– szabálysértést követ el és 30.000 (harmincezer) forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki:
a/ az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, rágcsálóirtásról nem gondoskodik.
b) aki közterületen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el, vagy
szemetet felhalmoz, vagy a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a
szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető
anyagot helyez el,
c) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről)
nem gondoskodik,
d) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság
mentesítéséről) nem gondoskodik, a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve
járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben úttorkolatban,
kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi
szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre
rakja,
e) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellett nőtt gazt
nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
g) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy
azon parkol,
h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a
csapadékelvezető 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,
k) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
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l) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és
berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
n) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy
elhelyez, vagy vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges
gépet, gépjárművet közterületen tárol,
p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
r) a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partját szemét, vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezi,
s) rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul
nem gondoskodik, vagy avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a
rendeletben foglaltak szerint végzi.
VII.

fejezet

Záró rendelkezések
23. §.
(1) A közterületek használatának díjait az 1. számú függelék tartalmazza1.
(2) Ez a rendelet 2010. október 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat
SZMSZ-ében meghatározott módon gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az
önkormányzat 14/2003. (XI.12.). önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Domoszló, 2010. szeptember 20.
Gyurkó Béla sk.
polgármester

Fehér Jánosné sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:
2010. szeptember 23.
Fehér Jánosné
jegyző

1

Módosította a 3/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 21-től.
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1. számú függelék
A közterület foglalási díj mértéke

1. a.) Alkalmi közterületi árusítás esetén (mélysége max. 2,5 m):
b.) Mozgóárus esetén:

500 Ft/m
500 Ft/nap

2. Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék,
folyamatos parkolás

60 Ft/m2/hó

3. Búcsú alkalmával felállított édesség és játék sátor

500 Ft/m/nap

4. Mutatványos tevékenység

100 Ft/m2/nap

5. Büfé-kocsi

15.000 Ft/nap

6. Helyi őstermelőknek, nem rendszeresen végzett árusítás
a) 1 m2 alatt

díjtalan

b) 1 m2 fölött

100 Ft/m2
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