Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
12/2012. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek rendjéről szóló
18/2008. (VII.11.) számú rendelet módosításáról1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, a
közterületek rendjéről szóló 18/2008. (VII.11.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
(1)

A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Közterületen fás szárú növény telepítése vagy kivágása csak a jegyző engedélyével
végezhető. Egynyári haszonnövény közterületen nem telepíthető.
A közterületen lévő fás szárú növény a közlekedést nem akadályozhatja. Az egyes
lakóingatlanok előtti közterületen telepített gyümölcsfák termését kizárólag az ingatlan
tulajdonosa, használója hasznosíthatja, vagy engedheti át másnak.”

(2)

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése.

(3)

Hatályát veszti a Rendelet 6. § i) pontjában a „(pl. árusító automata)” kifejezés.

(4)

A Rendelet 6. § (4) bekezdésének bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem köthető közterület-használati szerződés széna, szalma, kukoricaszár, takarmány,
tüzelő, salak és más szennyező anyag tárolására, zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes
tevékenység gyakorlására (kivéve tűzijáték gyakorlása), közbotrányt okozó és a lakosság
éjszakai nyugalmát zavaró tevékenységre, illetve ilyen termék bemutatására,
reklámozására és értékesítésére.
Nem köthető továbbá közterület használati szerződés:”

(5)

Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a.

(6)

A Rendelet a következő 12. §-sal kiegészül:
„(1)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít, aki az e rendelet 3. § (3), (9), (10); 4.
§ (1), (3); 5. § (4); 9. §; 10. § 11. (1), (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megszegi.
Az elkövető 50.000.- Ft-ig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az e rendelet 4. §-ában foglaltak megszegése esetén – a közigazgatási bírság kiszabása
mellett – a munkálatok az ingatlan felett rendelkezni jogosult határidő tűzése melletti,
előzetes és eredménytelen felszólítását követően a jogosult költségére elvégeztethetők.”

1

A rendeletet a képviselő-testület a 2012. június 26-i ülésén fogadta el.

2. §
(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2012. július 1. napjával lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 1. § (5) bekezdése 2012. április 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

