Galgaguta Kiizs6g onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13/2017. (X.31.) iinkormdnyzati rendelete
A kiiziiss6gi egyiitt6l6s alapvetd szabilyair6l 6s ezek megszeg6s6nek kiivetkezm6nyeir6l
sz6l6 iinkormdnyzati rendelet megalkotisir6l

a

Galgaguta Kdzsdg onkormdnyzatanak Kdpvisel6-testiilete
Magyarorsz6g helyi
dnkormrinyzatair6l s2616 2011. dvi CLXXXIX. t6rv6ny a 143. g. (4) bekezdes d) pontjdban
kapott felhatalmazAs ahpjdn az Alaptdrvdny 32. cikk a) pontjaban, valamint Magyarorsziig
helyi dnkormAnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CL)OC(X. rijrvdny 8.9 (2) bekezd€sdben
meghat6rozott feladatkiirdben eljarva a ktjvetkez6ket rendeli el:
I.

Fejezet

Altalinos rendelkez6sek

l. A rendelet hat6lya
1.$

(1) A rendelet hatdlya kiterjed minden 14. 6letdv6t betijltdtt temdszetes szemdlyre ds jogi
szemdlyre, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezete, aki, vagy amely Galgaguta
kiizs6g kiizigazgatasi teriiletdn az e rendeletben meghatiirozott, kiizdssdgi egyiittdlds
szabalyaival ellentdtes magatartasok valamelyik6t elkdveti.

(2) A rendelet azon magatart6si szab6lyok megsdrtdse esetdn nem alkalmazhat6, amelyeket
rnagasabb szintii jogszabrily biincselekm6nynek vagy szab6lys6rtdsnek min6sit, vagy mds
m6don szankcioniil.
2. Ertelmez6 rendelkez6sek

E rendelet alkalmazrlsiban

a) ktjzossdgi egyiitt6l6s alapvet6 szabelyaiba iitkdz6 magatartds: az a magatartrs, amely nem
min6siil biincselekmdnynek, vagy szabalysdrtdsnek, de ellent€tes a kitzossdgi egyiittdl6s
szabdlyaival, azokat sefii vagy veszdlyezteti €s e rendelet a kijziissdgi egyiitt6l6s alapvet6
szab6lyaiba iitk6z6 magatartAsnak min6sit,
b) kiiztedilet: az 6pitett kdmyezet alakit6stu6l 6s v6delm6rdl sz6l6 1997. 6vi LXXVIII. tv. 2.9
13. pontja szednti teriilet,
c) szeszes ital: a kereskedelemr6l s2616 2005. 6vi CLXIV. tv. 2.$ 23a. pontja szerinti italok

Fejezet

.

A kiizdss6gi egditt6l6s alapyet6 szabilyainak megszeg6se miatt alkalmnzhat6
j ogkiivetkezm6nyek 6s eljir6si szabilyok
3. Ktizigazgatisi birsig 6s a helyszini

birsig

3.S

(1)

A

k6zdss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabAlyainak megszegtij6vel szemben termeszetes
szemdly esetdn 150.000.-. forintig, mig jogi szemdly eset6n 2.000.000 forintig terjedii
kdzigazgat6si birsAg kiszabdsiinak van helye.

(2) Ha a helyszini intezked6s alkalmeval a kiiziissdgi egyi.ittdlds alapvet6 szabalyait megszeg6
a jogs€rtdst teljes m6fi6Lben elismeri, vele szemben 50.000.- forintig terjed6 helyszini
birs{g kiszabasrinak van helye.
4, Elj616 hat6sig 6s eljdrisi szabdlyok
4.5

(1) A kdzitssdgi egyiitt6l6s alapvet6 szab6lyainak megszeg6se miatt indult eljdrrisokban a
kdzigazgatisi hat6sAgi e1jtu6s 6s szolgaltat6s altalanos szabilyair6l sz6l6 tiirvdny
(tov6bbiakban: Ket.) rendelkez6seit kell alkalmazni.

(2) A ki;zdssdgi egyi.itt6l6s alapvet6 szabdlyainak megszegdse miatt kozigazgatasi birs6g
kiszabris6ra a K6pvise16-teslr et etruhAzott hatdskiireben elj6rva

(3) A helyszini birs5g kiszabris6ra

a

a

jegyz6 jogosult.

jegyz6 jogosult.

(4) A ktizigazgat6si birs6g mdrt€kenek megdllapitrisdo6l figyelembe kell ven]d az elkdvet6
szemdlyi ds jiivedekni viszonyait, amennyiben azokat az eljarb ilgyintdz6 erre vonatkoz6
felhiv6srira ieazolia.

(5) KitzigazgatAsi birsag kiszabdsa helyeft felhiv6s is alkalmazhat6, amennyiben a KeL 94.S Aban meghatarozott feltdtelek fenn6llnak.
5. A kiizigazgatdsi birsdg 6s a hellszini birsdg megfizet6se

s.s

(1) Fiatalkoruval szemben nem lehet helyszini birsegot kiszabni. Fiatalkorfval

szemben
kdzigazgatdsi birsdgot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha 6n4116 keresete 0dvedelme)
vagy vagyona van.

(2) A krizdssdgi egyiittdlds alapvet6 szabalyainak megszegese miatt kiszabott kdzigazgatdsi
birsagot az els6foku hatarozat joger6re emelked€s€t6l sziimitott 15 napon belitl - a
hal{rozirthoz mellekelt k6szp€nz 6ruraldsi megbizdson vagy banki 6turalesial Galgaguta
Kdzsdg OnkormAnyzata 117 41017 -15451873-0361000 szdmi pdnzforgalmi szarditjtua
kell befizetni.

A kdzdssdgi egyiitt€lds alapvet6 szabelyainak megszegdse miatt kiszabott helyszini
birsagot a birsAg kiszabAsat kiivet6 15.napon beliil kell k6szp6nz atutaldsi megbizrison vagy
banti etutalassal Galgaguta Kiizs6g Onkormrinyzata lli4l}17-154518'13',0361000 szrimf
pdnzforgalmi szrimldj iira befrzetni.

(3)

III.

Fejezet

A kdziiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabilyai
6.

A kiizteriletek rendj6nek, tisztasiginak fenntartisa

6s

rendeltetesszerii haszndlata

6.S

(1) Kitzdssdgi egyiittdlds alapvet6 szabalyait sAt6 magatartast kiivet el a kiiztediletek
rendjenek, tisztas6ganak fenntart6sa 6s rendeltetdsszerii hasznalatanak kiirdben, aki

a) kdztediletet, azok

6pitm6nyeit, berendez6seit ds felszereldseit rendeltetesiikt6l
eltdr6en a kdztefilet haszn6lat6r61, vddelmdrdl, 6s a k6zteriilet-haszftilat dijtu6l sz6l6
rendeletben foglalt kdzteriilet-hasznehti engeddly ndlkiil, vagy az engeddl)'t6l e1t6r6
m6don hasznal

b) a kiizrit teriiletdn, az alatt vagy felett dpitmdny, vagy m6s letesitmdny elhelyezdsdhez,
a kiiztit teriilet6nek nem kdzlekeddsi cdlu elfoglal6srihoz, illetve az rit forgalmi
rendj6nek ideiglenes megviihoztatdsehoz a kdzut kezel6jdt6l kezel6i hozz6jrirulist
nem k6r,
e) kdztedilet tart6sar, 611and6

jelleggel

kiveve kdzteriiletek haszn61atrir61, valarnint a
igdnybevdtele engeddlyezdsevel kapcsolatos
eljAr6sok6l sz6l6 dnkomanyzati rendeletben foglaltak szerinti kdzteriilet-hasznilati
engeddly alapjdn tdrtdn6 hasznAlatot - kepvisel6-testiileti hozzijirula6 6s
teriiletb6rleti szerz6d€s n61kii1 hasznril,
1) a kdzutat a kdzteriilet kezel6j6nek hozzijitrulasa n61kii1 nem k6zlekeddsi c6lra

kiizutak rem kdzlekeddsi

c6li

ig6nybe veszi,

g)

kitzteriiletbe ny'r

6

vddittet6t, el6tet6t, emy6szerkezetet, hirdet6 berendez6st,
reklAmhordoz6t kdzteriilet-haszn6lati hozzitjiLrulls n61kii1, vagy att61 elt6r6 m6don
eJhelyez,

h) dpitesi munkeval kapcsolatos l6tesitmdny(eke)t, dpitmdny(eke)t 6s titrmeldk(ek)et
kdzteriilet-hasznalad hozz6j6rulds ndlkiil vagy att6l eltdr6 m6don elhelyez, tarol,

j) enldkmiiviJn, utcabirtorzaton, egy6b berendezdsi trifgyon, sziik6kriton, kart okoz,
k) kijzteriileti nefiAbld,t, hazsza$,tikliit, sziiveges ismertet6 t6blet vagy eml6ktAbl6t
beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.

(2) Kezel6i hozzitjtLniis ndlkiil a kijztetiletet bontani csak abban az esetben lehet, ha az
kdzmii, tiivkitzl6si vezet6k vagy cs6vezet6k halasarist nem tiir6 kijavilisa, tuyiz vagy
belvizvddekezds, h€lyi vizk6relhrritds vagy elemi csapas miatt siiiksdges. Ebben az
esetben a kijzteriilet bont6s6t az igdnybevev6nek a kijztt kezelijjehez halad€ktalanul be
kell jelenteni ds az dlet- ds vagyonbiztonseg erdekeben sziikseges intezkeddseket meg kell
tenrue.

7.

Kereskedelmi

6s

vend6glitisi tev6kenys6g
7.$

(l) A kijzdssdgi

egyiitt€lds alapvet6 szabAlyait s6ft6 magatafiist kdvet el a kereskedelmi ds

\ endeglirdsi tevekenl seg k<ireben. aki:

a)

kdzteriilet-hasznAhti hozzdjrirulis ndlkiil vagy att6l elt6r6 m6don alkalmi
mozg6arusitAst, jogosulatlan kereskedelmi tevdkenysdget v6gez;

6s

iizletek djszakai nyitvatartdsi rendj6vel kapcsolatos el6irisokat

6s

b) az

kdtelezettsdgeket megszegi;

c) vendeglet6-helyis6ghez tartoz6 terasz, el6kerter kijztedilet-haszflati hozz6lirulirs
n6lkiil vagy att6l elt€r6 m6don l6tesit, miikiidtet:
d) ktizteriileten nem 6rusithat6 term€ket drtekesit, kitztedileten 6llatot forgalmaz,
e) kiizteriileten zajkelt6src alkalmas hangosit6 berendezdst elhelyez 6s miikddtet, vagy
kiizteriileten olyan helyhez kdtdtt hangosit6 berendezdst iizemeltet, amely nincs
dsszeffigg€sben jogszeriien folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 tev€kenyseggel
- az enged6lyezett kdzteriileti rendezvely keretdben tdrten6 ze[eszolgiiltatAs
kivetel6vel - 6s amely indokolatlanul zavarja mfsok n)'ugalm6t.
8.

A ktjztisztas6g fenntartisa
8.S

(1) A kozdssdgi egyiittdlds alapvet6 szabalyait sdrt6 magatartiist kdvet el a k6ztiszlas6g
fenntart6sa kiirdben, az iryatlan tulajdonos4 kezel6je, ta1t6s has2arAl6ja, illet6leg
haszondlvez6je (a tovAbbiakban egyiitt: tulajdonos), misnak a hasmalauban l6v6
ingatlanok (ingatlaffdszek, helyisegek) tisdan tarlisa tekintetdben pedig a haszndl6,

illet6leg -a bdrleti jogviszonyb6l sz6rmaz6 kdtelezettsdge szerint - a bdrl6 (a tov.ibbiakban
egytift: haszn6l6), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tiszt6n tafiAsar6l, udvar, belteriileti kert gyommentesitds6r6l
b) a lak6snak €s a lak6s c6ljrlra haszndlt mds helyisdgnek, tov6bbe a nem lakts cdljtua
szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezekhez taltoz6 tertleteknek a tisztas6gar6l, rendszeres
taka tasiir6l, rovarmentesitdsdr6l ds ragcsal6mentesitds6rdl,
c) az ingatlan hatfut61, az fttestig teded6 teljes teriilet tisztdn tartdsAr6l, fiif6l6k
rendszeres kasz6liisar6l, v6gAs6r6l,
d) az ingatlan e16tti nyilt 6rok 6s ennek mritdrgyai tisztan tartis6r6l, fiif6l6k rendszeres
kasziilAsar6l, v6gdsar6l,

e) az ingatlarok6l, az ittestig terjed6 teljes reriilet fijl€ kinl'ul6 dgak, bokok
nyesdsdr6l, gallyaz6sdrdl, a ftif616k rendszeres kaszalasiir6l, vagiiser6l, valamint ezen

a

teriileten l6v6 ndvdnyek lehullott lombjAnak,6s egy6b n6v6nyi rdszeinek

takaritds416l, itsszeglujt6sAiil, elszdllitdsAr6velsz6llittatdstu6l;

0 an6l. hogy az ingatlan

csapaddkviz-elvezetdsi rendszerdnek hasznAlata sor6n, a viz
ne okozzon, a rendeltet6sszeni
haszn6latot, ne veszdlyeztesse,

kdzledileten, kdztefileti dpitmdnyekben, krirt

g) gepjilmiivet kdzteriileten iparszedien javit, vagy e szolgelhdshoz

kapcsol6d6an
gdpjdrmiivet kdzteriileten t6rol, a zdldfeliiletenj6rmrivetjavit vagy tisztit.

(2) A kdzijss€gi egyiittdlds alapvet6 szabalyait s6rt6 magatartiist kijvet el a

kdztisztasAg

fenntart6sa kiir6ben, aki:

a) a szokilsos mennyisdgii hullad6kndl nagyobb mennyisdgii hullad€k, ttjbblet-hulladdk
dsszegyijjt€sdr6l - amennyiben az a hulladdk elsziilitasat v6gz6 szolgalrat6val kdtdtt
szerz6ddsben foglaltakon kiviil, az 61ta1a biztositott lehet6sdgek igdnybevdteldn feliil
keletkez6 hulladdk -, annak a hulladdkgyiijt6 hellre tiirt6n6 elsz6llit6sdr6l nem
gondoskodik,

b) a k<izsdg ktizigazgatdsi reriiletdn hulladdkot kiizteriileten, magiinteriileten nyilt teren
6get, kivdve az avar ds kerti hulladdkok nyiltt€d 6getds6r6l sz6l6 Galgaguta Kdzsdg
Onl(orm6nyzata Kdpvisel6-testiiletdnek l2j2Ol5.(IV .2g.; tinkormrinyzati
rendeleldben meghatiirozoft esetekben sziiksdgessd vdl6 dget6s, M oII szabillyozoll
m6don 6s id6ben.

(3) A koziissdgi egyiitt€lds alapvet6 szabalyait sdrt6 magatafiiist kijvet el a kitztisztasrg
1-enntandsa kijrdben, az iizlet ds egy6b e16rusit6 hely, vend6glet6 egys6g, intdzm6ny,
szolgeltat6 egys6g tulajdonosa, aki a venddgl6t6 egysdgek, int€zmenyek, szolg6ltat6
egys€gek bejrirata mellett szemetgyiijtdt, csikktarr6t nem helyez el 6s azoknak a
szem6tszdllitAsra rendszeresitett eddnybe va16 iiritdsdr6l nem gondoskodik.

(4) A k6zdssdgi egyiitt6l6s alapvet6 szab6lyait sdt6 magatarlist kijvet el a kdztisztasag
fenntartrisa kiirdben, aki:

a) az 6pit6si tedileten 6s az 6pit6s kitzvetlen kiimyekdnek tisztdn tart6s6r6l, az utteste,
j6rddra val6 srirfelhordds, egy6b szennyezds folyamatos megsziintet6s6r6l nem
gondoskodik,
b) az 6pit6si, bontAsi, tatarozesi munkiikat, valanint minden kdzrii6pitdssel kapcsolatos
burkolatfelbont6si, illetve talajfelt6rAsi tevekenys6get nem rigy v€gzi, hogy az annak
sordn keletkezett hulladdk, illetve a kitemelt anyag a kiimyezetet ne:tzerrnyezze, a
csapaddkviz elvezetdsdt ne akadalyozza, a kdmyez6 nijvdnyzetet ne lcirositsa,
c) a ftildmunkrik vdgz6sdndl a term6r€teget knlitn tArol6sAr6l (depon616s), a term6r€teg
fed6retegkdnt val6 visszate tdsdrdl a munka vdgeztdvel nem gondoskodik,
d) az dpitkezdsi teriilet 6s az 6pit6si munkAlatolikal beszennyezett kdmydk takaritris6t
elmulasztja, az dpitkezds befejezesdt k6vet6en a munkdlatok vdgz€se soriin
keletkezett 6pit6si titmeldket, illetve hulladdkot folyarnatosan, legkds6bb a munka
befejezdsdt6l szimitott 48 6iin beliil nem szellitja, szallittatja el, az eredeti iillapot
helyre6llitrisrira vonatkoz6 kijtelezetts6gdnek nem tesz eleget,
e) kdztefileten €pitesi, bontdsi 6s egydb anyagokat kdztefiilet-foglalAsi enged6ly nelkiil
tdrol, illetve munkatediletet a jegyz6 engeddlye n61kii1 16tesit.

(5)_A ki,zitssdgi egyiittdlds alapvet6 szabAlyait sdrt6 magatartdst kijvet el a kdztisztas6g
fenntartrsa kdrdben, az ingatlan tulajdonosa, haszn616ja, aki:
a) a letakaritott havat fgy helyezi el, hogy a gdpjrirmiiforgalmat, a viznyel6k miikdd6s6t
akad,iiyozza,
b) h6rakast tdmegk6zlekeddsre szolg616 jarmii megrill6helydn helyez el.

(6) A kijziissegi egyiittelds alapvet6 szab6lyait sdrt6 magatartast k6vet el, az az utcai iirus, aki
az utcai ituusitiis c61jfua bdrelt helyet, valamint annak kdzvetlen kdmyezet6t a hasznllat
id6tartama alatt nem tartja folyamatosan tiszt6n, az arusitAs sorrin keletkezett hullad€k
6sszegyiijtes6r6l, elsz6llit6sdr6l, elsz6llittatris6r6l 6s megfelel6 elhelyezdsdr6l saj6t
kdltsdgdn nem gondoskodik.

(7) A kitzitssdgi egyiittdlds alapvet6 szabalyait sdrt6 magatartiist kttvet el, aki hullad6kgyrjt6
ed6nyekb6l, a lomtalanitds idejdn a kdztertilete kihelyezett sziiksdgtelennd valt hAdartdsi,
szilard hulladdkb6l guberal.
(8) A kdzdss6gi egyilttdlds alapvet6 szab6lyait s6rr6 magatafiest kdvet el, aki:
a) az r\6y\zet szolg6ltat6 kutak kttziv'etlen kdmyezetdben - a kiizegdszsdgiigyi ds
dpitdsngyi szab6lyokbar meghatiirozott tiivokag figyelmen kiviil hagyrisrival - olyan
szemyez6 forrilst l6tesit, amely a krit vizet vagy a talajon keresztiil a talajvizet
szennyezheti,

b) az i!6vizet szolg6ltat6 kutat nem haztartAsi ivdviz ellatis c6lj6ra hasznd, mas cdhi
felhaszniildshoz nem rendelkezik a vizszolg6ltat6 el6zetes engeddlydvel.
9.

Alattartis
e.s

(1) A kiizdssdgi egyiittdlds alapvet6 szabdlyait s6rt6 magatartist kOvet el, aki:

a)

a ktizsdg belteriiletdn, tov6bb6 pihends ds iidiil6s cdlj6b6l szolgdl6 tedileten
telkenkdnt 5 ebn61 tijbb ebet tart, kiveve vakvezet6, je1z6 ebek

b)

a

kttzsdg beltedilet€n, rov6bb6 pihends ds iidiilds cdljeb6l szolgel6 teriileten
telkenl6nt az al6bbi rillatok, a feltiintetett mennyis€gben tarthat6k:
Allatok besoroliisa
kis haszoniillai (10kg)
pelddul: baromJi. nyil, broylel
HaszonSllat (10,1kg <> 200 kC)
pdlddul: seft€s, juh, ke.ske, sttucc
Nagy haszoniillat 200,1kg <
pelddul: l6,szaruosmoha

c)

a

Mennvisdse {db)
1-200 db
1-s db
1-2 db

kdzsdg beltedilet6n, tov6bb6 pihends 6s iid0leq celjdbol szolgdlo teriileten
telkenlent a kis haszoniillat, haszonAllat, nagy haszoMllat eset€n vdd6tevols6g
kialakit6sa sziiksdges, az al6bbiak szerint:

V6d6t6volsig

Allatok besorol6sa

kiizteriilett6l

Kis haszon;illat

I

15m
15m

Haszoniillat

otdatkertt6t*
2m
2m
2m

Nagy haszon6llat

I

hdts6kern6t*
6m
6m
6m

* Ktimyezeti hatashnulmdny alapj6n kell meghai6rozi.

d) a tulajdondban l6v6 vagy feliigyetete alatt 6lt6 A[at (p6ld6ul: eb) mds hjajdoneban
ldvd magenteriiletre va16 dtjutesat lehet6v6 teszi,
e) aki nem gondoskodik az Alabk tartAsara szolgai6 helyisdg rendszeres takarit6siir6l
6s fert6tlenit€s€r61, az 6llattart6 epi.iletekben 6s kdmyezetiikben a rovarok 6s r6gcs6l6
rendszeres irtiisii.r6l,

1) aki zrirt rendszerii rlllattartris esetdn nem gondoskodik a tragyald zfut szivAry6smentes
gyiijtdsddl.
(2) A jegyzb a hozzd benyr:jtott k6relemre a 9.g. (1) bekezdds b) €s c) pontj6ban
meghat6rozottakt6l eltdr6en kiilitnds mdltdnyl6st 6rdeml6 esetben kell6en megalapozott
indokokkal kdmyezettanulmtn]'t lefol).tatva az ingatlant 6rint6 kiizvetleniil szomsz€dos
fiildrdszletek tulajdonosai vdlemdny6nek figyelembev6televel.
10. ESres helyi

kiizszolgiltatisok kittelez6 igenybev6tele
10. $

(1) A kdzijssdgi egyiittdlds alapvet6 szabrilyait s6ft6 magatarta$ k6vet el, aki:
a) a kdtelez6 kdzszolg6ltatiist nem veszi igdnybe,

b) a teleptl€si szilird hulladdkot nem szabviinyos

gyiijt6ed6nyben, vagy nem a
szolgiltat6 6ltal rendszeresitett zsiikban helyezi ki elszA[it6sra,
c) a rendszeresiteft hulladdkg)'rijt6 eddnybe veszdlyes hulladdkot, dpit6si-bontrisi
tdmeleket, tem6fitldet, szennyezetlen talajt, k6tdrmeldket helyez el,
d) a gtjt6eddnyben a dolgoz6k testi 6ps6gdt, a szailit6 eszkdztik miiszaki 611apot6t
veszdlyeztet6 anyagot vagy folydkony hullad6kot helyez €1,
e) a gyirjt6ed6ny tisztdntart6s6.r6l, karbantaltrisdr6l nem gondoskodik,
D sajat tulajdonu ingatlanon telepiilesi szihd hullad6kot halmoz fel,
g) a szelektiv gyrijtds c€ljdra kihelyezett gyiijt6eddnyben mrs hulladdkot helyez el.
11,

Kiirnyezetiink v6dehre, zajv6delem

l1.s
(1) A kitzitssdgi egyiittdlds alapvet6 szabrilyait s6rt6 magatartast kdvet el, aki:
a) a szennyvizet, akfu saj6t teriileten kilocsol,

b) az 6sott kutat szennyezi, ,sott kutba szenn)"r'izet, veszdlyes, mdrgez6 hulladdkot
luttat,
c) a megl6v6 yizelvezeti tukot - ingatlanok el6tti kdzteriileten, kertekben betdlti, a
viz lefoly6sAt megakadalyozz4
d) kitztefiiletre telepitett f6t, facsemet€t egy6b ndvdn)'t rong61.

(2) A,

kdzdssegi egyiittdlds alapvet6 szabalyait s€rt6 magatartdst k6vet el az a
ven96gl6t9eqy:dg-, sz6rakoz6hely iizemelterd, sz ba tei zete- 6s egy€b miisorjel
szolgiltat6, aki
a) zene- 6s egyeb mtsorjel-szolg6ltatast 24 6r6t6l tov6bb biztosit,
b) zene- €s egydb mffsorjel-szolgAltatr{st pdnteken illetve szombaton a zajkibocsatisi
hatirdfidk megtafidsa mellett - diiel 3 6r6t6l tovabb biztosir.
c') A jegyzit a hozzi benyijtott kerelemrc a 11. g (2) bekezdds a) 6s b) pontjaiban
meghatarozott id6tartamokt6l eltdr6en kiil6n6s melt6nyl6st drdemlo esetben, kell6en
megalapozott indokkal al6tdmasztva elt&6st engedhet.
12. Szeszesital

irusitisdval vagr kozterf,leten fo$/asztissal krpcsolatos szabilyok
12.S

(l)

Tilos kdzter0leten szeszesitalt fogyasztani.

(l) bekezddsben meghatirozott kitztedileti szeszes ital fogyasztisi tilalorn oem
vonatkozik a kdzteriilet hasm6lati engeddllyel rendelkez6 rendezv6nyek helyszindre.

Q) Az

IV. Fejezet
Zdr6 rendelkezds
13. S

Ez a rcndelet 2017. november 1. napj6n lep hatrllyba.

Ezzel egyidqileg a7l20|7.(V.3l.) iinkorm6nyzati rcndelet
szab6lyair6l hatily6t veszti.

,.1

%s
-a-

a k6z6,ss6gi

1s
dr. Bata Akos
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