Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2005. ( IV.21.) rendelete
a város közterületeinek tisztántartásáról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete (továbbiakban Képviselı-testület) a
környezet védelmének általános szabályairól szóló – többszörösen módosított - 1995. évi LIII.
tv. 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja Lajosmizse város közigazgatási területén
a) a közterületek tisztaságának és fenntartásának biztosításával összefüggı szabályok
megteremtése,
b) a közterület részét képezı zöldterületek létesítésérıl, fenntartásáról és védelmérıl való
gondoskodás,
c) a közterületek és a zöldterületek használata rendjének megállapítása.

A rendelet területi, személyi és tárgyi hatálya
2.§
(1) E rendelet területi hatálya Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Lajosmizsén élı ill. itt tartózkodó magánszemélyekre,
a Képviselı-testületre, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
intézményeire (továbbiakban: intézmények) valamint jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek).
(3) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Lajosmizse Város közigazgatási területén levı
közterületekre.
3.§
E rendelet alkalmazásában a településen lévı közterületek:
(l ) A város belterületén lévı minden
a) közpark;
b) közkert: játszóterek, pihenıkertek;
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c) közutat, járdát szegélyezı részben, vagy egészben növényzettel (fasor, cserjék,
virágágyások, pázsit felületek) borított közterület,
d) közterületen felállított virágtartók a növényzettel együtt,
e) kertészeti rendezés alá esı városi zöldfelületek, virágágyások,
f) intézményi zöldfelületek,
g) labdarúgópálya és környéke;
h) Iskola-tó és környéke;
i) temetıt övezı fasor;
j) a Dózsa György úti platánsor.

(2) A város külterületén lévı
dőlı utak és a mezıgazdasági ingatlanok között lévı részben, vagy egészben
növényzettel (fasor, cserjék, virágágyások, pázsit felületek) borított közterület.

II. fejezet
A köztisztaság biztosításával összefüggı feladatok
és azok ellátására kötelezettek
4.§
(1) A Képviselı-testület gondoskodik különösen
a) e rendelet 3 § (1) (2) bekezdésében szereplı területek tisztántartásáról, zöldterületek
ápolásáról, gondozásáról a közterületeken elhelyezett köztéri tárgyak gondozásáról
valamint a síkosságmentesítésérıl, a hó eltakarításáról;
b) a helyi közutak, a kerékpárutak és az ingatlanokhoz nem csatlakozó járdák (közjárdák)
tisztántartásáról,
zöldterületek
ápolásáról,
gondozásáról,
mőtárgyainak
tisztántartásáról valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
eltávolításáról, síkosságmentesítésérıl, a hó eltakarításáról;
c) a belterületen lévı autóbusz váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a
járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek
tisztántartásáról, síkosságmentesítésérıl, a hó eltakarításáról;
d) a piac és vásár területének tisztántartásáról, síkosságmentesítésérıl, a hó
eltakarításáról;
e) a síkosság-mentesítés és hó eltakarítás aktuális feladatainak e rendeletben nem
szabályozott kérdéseiben „téli feladattervben” történı meghatározásáról;
(2) Az ingatlan tulajdonosa /ideértve a tömbtelken lakókat valamint a külterületi ingatlanok
tulajdonosait/, intézmények kezelıje, tartós használója, haszonélvezıje (a továbbiakban
együtt: használója)
a) köteles végezni
aa) a telekhatár és az úttest, földút, dőlıút, közötti zöldfelület (zöldsáv) és az azon
található fák, bokrok,
cserjék gondozását, ápolását, hulladék- és gyommentesítését;
ab) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai tisztántartását, gondozását;
ac) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását, a
telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest illetve dőlı út fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelı nyesését.
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b) köteles gondoskodni:
ba) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv;
bb) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület síkosság-mentesítésérıl és a hó-eltakarításáról úgy, hogy
eközben a járda, az útburkolat ne rongálódjék meg és a terepszint változatlan maradjon.
(3) A gazdálkodó szervezetek a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kötelesek
gondoskodni:
a) a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek, irodák elıtti járdaszakasz – nyitva
tartás ideje alatt történı folyamatos tisztántartásáról, a várható forgalomnak megfelelı
mennyiségő közhasználatú hulladék- és cigarettavég győjtıtartály külön rendelet
szabályainak figyelembevételével történı elhelyezésérıl, tisztántartásáról, javításáról,
pótlásáról és rendszeres kiürítésérıl;
b) A használó a hirdetı-berendezését szükség szerint köteles megtisztítani és a szükséges
karbantartási munkálatokat elvégezni.
c) a közterület rendeltetéstıl eltérı célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történı
használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetének, de legalább
két méteres területsávnak a tisztántartásáról.

III. fejezet
A közterület és közhasználatú zöldterület
használatának rendje
5.§
(1) A közterületet és a közhasználatú zöldterületet (a továbbiakban: közterület) és a köztéri
tárgyakat mindenki a rendeltetésüknek megfelelı célra és módon, állaguk sérelme
nélkül, köteles és jogosult használni.
(2) A közterület és a köztéri tárgyak rendeltetésszerő használata díjmentes.
(3)
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6.§
A város közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda
engedély nélkül hulladékot lerakni, a köztéri tárgyakat, a növényzetet rongálni, beszennyezni
tilos.
7.§
Építési, bontási munkák végzése során az építési, bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy
szálló por és egyéb szennyezıdés ne képzıdjék.
8.§
A járdáról és az út területérıl a havat a vízelvezetı rendszer szabadon hagyásával, a gyalogos
és közúti forgalom zavartalanságának biztosításával kell letakarítani. A gyalogos- és közúti
forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni.
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IV. fejezet
A rendelet betartásának ellenırzése
és szabálysértési rendelkezések
9.§3
(1) 4, 5
(2)

V. fejezet
Záró rendelkezések
10.§
a) E rendelet 2005. május 1-én lép hatályba.
b) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a város köztisztaságáról, a közhasználatú
zöldterületekrıl, azok használatáról és fenntartásáról szóló 19/2000. (IX.06.)
rendelete.

Zsigó Viktor sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

Kihirdetve: 2005. április 21.
Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

Melléklet6
[Melléklet a 14/2005. (IV. 21.) rendelethez]
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Játszóterek használatának rendje

1. A játszóterek felszerelését a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag
szülı, vagy nagykorú felügyelete mellett használhatják.
2. A hatodik életévüket betöltött, de tizennegyedik életévüket még el nem ért gyermekek,
illetve fiatalkorúak a játszóterek felszerelését a szülık felügyelete nélkül is, de a
szülık felelıssége mellett jogosultak használni.
3. A játszótéri eszközöket tizenhat éven felüliek nem használhatják.
4. Tilos a játszótereken, illetve annak 50 méteres körzetén belül dohányozni, kivéve a
dohányzásra kijelölt helyeken. Tilos a játszótereken szeszesitalt, valamint kábítószert,
vagy bódító hatású anyagot fogyasztani.
5. Tilos a játszótéri eszközök használata 21 órától 07 óráig.
6. Az állatok tartásáról szóló 22/2008. (IX. 11.) rendelet 11.§ (1) c) pontja értelmében
tilos közparkba, játszótér területére – a vakvezetı eb kivételével - állatot bevinni, vagy
beengedni.
7. A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése érdekében a játszótereken szemetet,
hulladékot csak az erre a célra rendszeresített győjtıedényekben szabad elhelyezni;
tilos szennyezı, vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni.

