NEMESLÁDONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZifl KÉPVISELŐ-TESTŰLÉTÉNEK 1/1999./I.2o./ számú rendelete
a község kommunális rendjéről
Nemesládony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település környezetének védelme, a köztisztaság fenntartása és az állattartás szabályainak betartása érdekében, a hatályos jogszabályok figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:
Környezetvédelem
l.§.
/1/ Szennyvizet, trágyalevet nyilt vízfolyásokba, megszűnt kutakba, csapadékelvezető árkokba bevezetni nem lehet.
/2/ Vizfolyások, árkok partját szemét vagy egyéb hulladék lerakásával szennyezni nem szabad.
/3/ Vízfolyásban és annak közvetlen környezetében gépjármüvet mosni tilos.
/4/ A közigazgatási területen szennyvizet csak zárt szennyvízgyűjtőben lehet gyűjteni.
2.§.
/1/ Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen.
/2/ Ha bármilyen anyag szállítása vagy lerakása során a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni köteles.
3.§. 
A  település területén a növényzet rongálása, károsítása tilos.
Köztisztaság fenntartása 4.§.
/1/ -Az ingatlanok tisztántartásáról, az ingatlanok felett rendelkezni jogosult tulajdonos, kezelő, haszonélvező /továbbiakban: tulajdonos/ köteles gondoskodni. Használat, bérlet esetén ez a kötelezettség a használót vagy a bérlőt terheli. Ez a kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített, illetve használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosait is terheli.
/2/ Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlan előtt lévő járda állagát megóvni, karbantartani, a járdán saját hibából keletkezett kárt kijavítani, a hó eltakarításáról, síkos járdaszakasz behintéséről, a járda állandó tisztántartásáról gondoskodni.
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/3/ -Az ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk előtti és melletti árkokat, átereszeket állandóan tisztántartani úgy, hogy a vízelfolyás biztosítva legyen.
/4/ -Az ingatlan tulajdonosa az udvarból kifolyó, járdát átszelő csapadékvíz elvezetésére betonból vagy egyéb szilárd anyagból köteles kifolyót készíteni.
/5/ -Az ingatlan tulajdonosa köteles a közlekedési út és az árok, illetve az árok és a járda közötti rész gondozásáról, tisztántartásáról, kaszálásáról gondoskodni.
/6/ A  gondozatlan járda, áteresz tisztitását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosának terhére elrendelheti.
5.§.
/1/  Szemetet vagy egyéb hulladékot a kijelölt szemétlerakó helyen szabad elhelyezni.
/2/ Kijelölt szemétlerakó hely: a község északi külterületi részen levő volt kavicsbanya területe.
Az állattartás szabályai
6.§.
/l/ A  község területén mindenfajta háziállat tartható a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
/2/ A  lakótelkeken állattartás céljára szolgáló épitmények létesítésekor az épitésügyi szabályokat be kell tartani.
/3/ Közterületre háziállatot kiengedni, illetve ott legeltetni nem szabad.
/4/ A  háziállatoknak a legelőre vagy egyéb helyre hajtása csak felügyelet mellett történhet.
7.§.
/1/ A  község területén tilos kutyát felügyelet nélkül az utcára, közterületre kiengedni.
/2/ Közterületen a kutyát csak pórázon lehet vezetni.
8.§.
/1/ Az  állati hullát, valamint az olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősdiek számára tápot nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.
/2/ 4z elhullott nagyobb haszonállatot csak az Állatifehérje Takarmányokat előállitó Vállalatnak szabad átadni.
- 3 -
Záró rendelkezések
9.§.
Az önkormányzati rendelet 1 - 8.§-ában foglaltak megszegése vagy be nem tartása szabálysértésnek minősül és az elkövető lo.ooo.-Ft-ig terjedő pénzbirsággal sújtható.
lo.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
file_0.jpg

file_1.wmf


Bokor Endréné
polgármester
file_2.jpg


file_3.wmf


Nemesládony,1999•január 19.
file_4.jpg

file_5.wmf


Györkös István körjegyző
ZÁRADÉK;
file_6.jpg

file_7.wmf


Györkös István körjegyző

file_8.jpg


file_9.wmf


A  rendelet kihirdetése 1999.január 2o-án megtörtént.
Nemesládony,1999.január 2o.
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