
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 

1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről 

szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 

felhatalmazásával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A köztisztaságról és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről 

szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ktr.) 8. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„8. § (1) Tilos: 

a) közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait beszennyezni, megrongálni, 

b) a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyvizet juttatni, 

c) A közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, stb.) megrongálni, állatot 

legeltetni, 

d) Közterület terepszintjét engedély nélkül megváltoztatni, a kialakított csapadékvíz elvezet 

(szikkasztó) árok partját feltölteni, csapadékvíz lefolyását akadályozni, árkot megszüntetni, 

e) A parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetéstől eltérően használni, 

f) A közpark területére gépjárművel behajtani és parkolni, 

g) Közkifolyóról gépjárművet mosni, 

h) Közterületen gépjármű olajcseréjét végezni. 

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles 

haladéktalanul gondoskodni. 

(3) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. 

Ha a szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a 

szállító köteles azt a fel-vagy lerakodás után, illetve a szállítás során nyomban feltakarítani.” 

 

2. § A Ktr.13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1)A közterület-használat engedélyezése önkormányzati hatósági ügy. A közterület-használat 

iránti kérelem elbírálása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) szabályai alapján történik. 

(2) A közterület - használati hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik, 

döntése ellen az Ákr. szerinti jogorvoslatnak van helye. 

(3) A döntés előkészítése, az előírások betartásának ellenőrzése a Jászfényszarui Közös 

Önkormányzati Hivatal feladatát képezik.” 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Győriné dr. Czeglédi Márta  Dr. Voller Erika 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

Kihirdetve: Jászfényszaru, 2019. 02. 14. 

 Dr. Voller Erika 

 jegyző  


