Iktatószám: SZ/120/31/2010.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének
31/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
A település rendjérıl szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1)
bekezdésében valamint a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi. LXIX. Törvény 1.§ (1), 16. §
(2)bekezdéseiben nyert felhatalmazás alapján Pécel Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a következı rendeletet alkotja:
1.§
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének a település rendjérıl szóló, 14/2008. (VI.
5.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 23.§ (3) – (4) bekezdése hatályát
veszti.

2. §
A Rendelet 77. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„77. § (1) Aki
1. az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadonélı bokortól nem tisztítja meg;
2. a háztartási és egyéb szemetet nem a Szolgáltató által üzemeltetett szeméttelepen,
illetve lerakóhelyen rak le, illetve tárol, valamint oda mérgezı, robbanó, sugárzó,
fertızést keltı anyagot helyez el;
3. szemetet halmoz fel;
4. a szemétgyőjtı edénybe mérgezı, robbanó, folyékony vagy a közszolgáltatást végzı
dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármő berendezését veszélyeztetı anyagot
helyez el;
5. a szemétgyőjtı edény és környékének tisztántartásáról nem gondoskodik;
6. az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik, illetve ha
tevékenységi körében a közterületen okozott szennyezıdést nem szünteti meg;
7. közterületen, vásár, piac és a sportpályák kivételével tökmagot, napraforgómagot árul;
8. az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;
9. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt
gazt nem írtja, a kinyúló ágak, bokrok nyesésérıl nem gondoskodik;
10. az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadék-csatornába vezeti;
11. a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármő közlekedést akadályozó módon
rakja le, vagy a havat útkeresztezıdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé,
tömegközlekedéshez szolgáló jármő megállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási,
felszerelési tárgyra, közérdekő létesítményre, illetve parkosított területre rakja;
12. gépkocsit tiltott helyen és módon mos;
13. szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz
lefolyó utcai aknákba, illetıleg a csapadékelvezetı árokba vezet, önt;
14. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély illetve
hozzájárulás nélkül igénybe vesz;
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15. az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el;
16. építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal megrongál;
17. közterületen és kirándulóhelyeken elhelyezett és általa beszennyezett illetve
megrongált felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, illetve az eredeti
állapotát nem állítja helyre;
18. közterületet, illetve a lakásra, emberi közösségi tartózkodásra szolgáló épületek
közösen használt részeit beszennyezi és az általa elıidézett szennyezıdést vagy
szemetet nem takarítja el;
19. a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkol;
20. közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket, szemetet engedély nélkül szállít
vagy elhelyez;
21. vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet,
gépjármővet közterületen - a 14. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - tárol;
22. alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
győjti össze és elszállításáról nem gondoskodik;
23. önkormányzati tulajdonú közterületen bárminemő burkolatot a jegyzı hozzájárulása
nélkül felbont;
24. a település területén lévı tavakba, holtágakba, élı vízfolyásokba, belvízelvezetı
árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet, növényvédı szert levezet, partjait szemét,
vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyez;
25. avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi;
26. telken keletkezett házi szennyvizet nem zártrendszerő tárolóban helyez el;
27. tiltott helyen szeszesitalt fogyaszt,
28. az a üzlet mőködtetı, aki tiltott szeszesital fogyasztást nem akadályozza meg üzlete
területén
29. tiltott helyen dohányzik;
30. a közterületet az e rendeletben elıírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérı módon
illetve azt meghaladó mértékben használja, illetve az e rendeletben szabályozott
kötelezettségeket megszegi.
31. a kötelezı komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos és
a komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást nem e rendeletben meghatározott módon veszi igénybe,
32. az elıírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve valótlan adatokat
tartalmazó bejelentést tesz,
33. a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogosulatlanul végez,
34. ingatlanán a települési szilárd hulladékot felhalmozza vagy más ingatlanára kihelyezi,
35. a győjtıedényben folyékony, mérgezı, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot
helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi
épségét vagy egészségét,
36. a szolgáltató által jogszerően megtagadott települési szilárd hulladék elszállítás esetén
a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék elszállításának újabb idıpontjáig
nem szünteti meg,
37. a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló edényt nem az elıírásoknak
megfelelıen tárolja, tisztítja (fertıtleníti) vagy nem az e rendelet szerinti győjtıedényt
használja,
38. a kötelezı közszolgáltatás e rendeletben szabályozott szüneteltetése érdekében
valótlan bejelentést tesz,
39. a lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladékot a Szolgáltató által megjelölt
idıponttól eltérı idıben a közterületre kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki,
amelyre a lomtalanítás nem vonatkozik.
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40. az állat által a társasház közös használatú helyiségei területén okozott szilárd és
folyékony szennyezıdés haladéktalan eltávolításával kapcsolatos szabályokat
megszegi,
41. az állat – az ebek élelmiszer-elárusító üzletbe illetve játszótérre történı beengedése
illetve bevitele kivételével – beengedésének, bevitelének és megtőrésének tiltásával
kapcsolatos szabályokat megszegi,
42. ebet közterületre szájkosár vagy póráz nélkül kienged,
43. az állatok tartására szolgáló épületekhez, építményekhez tartozó, trágya és trágyalé
elhelyezésére szolgáló tároló létesítésére e rendeletben meghatározott szabályokat, az
állatok férıhelyének kialakítására, az állatok tartására szolgáló épületek, építmények
tisztaságára, a kártékony állatok rendszeres irtására, az állattartás céljára szolgáló
épületek, építmények, illetıleg azok kifutójának telepítése során a védıtávolságok
kialakítására, az állatok körül használt mőszaki berendezések biztonságossá tételére, a
mőszaki ellenırzésre valamint a mőszaki hiba elhárítására vonatkozó szabályokat
megszegi,
44. belterületen nem tartható állatot, belterületen engedéllyel tartható állatot engedély
nélkül illetve külterületen engedéllyel tartató állatot engedély nélkül tart,
45. állatot tiltott területen tart illetve oda kienged,
46. az állatot emberre vagy állatra uszítja, az állat egészségét, életét veszélyeztetve az
állatot felügyelet, gondoskodás nélkül magára hagyja.
szabálysértést követ el, és 50.000 -Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szöllısi Ferenc
Polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı

A rendelet kihirdetve: 2010. december 20.

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı

