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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának

jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §  (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Aki a tulajdonában vagy a használatában álló telken, udvaron, egyéb
ingatlanon
   a)        engedély nélkül hulladékot felhalmoz, raktároz, vagy a hulladék

rendszeres elszállításáról nem gondoskodik,
   b)        a szabályszerűen végzett építési, felújítási munkálatok időtartamát

kivéve építési törmeléket, vagy 3 m3 mennyiséget meghaladó
építőanyagot tárol,

   c)        30 napot meghaladó időtartamban gépjárműroncsot tárol,  
   d)        az elszaporodott rovarok vagy rágcsálók irtásáról nem

gondoskodik,
   e)        annak karbantartásáról, a gyomtól és gaztól történő megtisztításáról

nem gondoskodik,
természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.”

(2) A Rendelet 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Aki a közterületre történő növényültetésnél és a növény metszésénél,
gondozásánál a közutakra és a közlekedés biztonságára vonatkozó
előírásokat és a zöldfelületek fenntartásáról szóló 25/2011. (IX. 30.)
önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be, vagy a közterületre
történő növény ültetéséhez a polgármester előzetes írásos hozzájárulását
nem kéri meg, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”
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(3) A Rendelet 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Aki a meglévő vízelvezető árkot az ingatlanok előtti közterületen
betölti, vagy a csapadékvíz természetes lefolyását más módon
megakadályozza, továbbá a csapadékvizet a szennyvízelvezető
törzshálózatba bevezeti kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.”

(4) A Rendelet 13. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Aki a közszolgáltatással ellátott területen a helyi környezet
védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet alapján
kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, és aki a hulladékot a gyűjtés,
lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények
között elhelyezi, kezeli, vagy elhagyja közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el és kétszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.”

2. § A Rendelet 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) közterületi és nem közterületi rendezvényen, vagy egyéb esemény
kapcsán engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározott feltételek
megsértésével hangosító berendezést üzemeltet, élőzenét, gépi zenét vagy
más műsort szolgáltat, vagy másokat zavaró módon hallgat,”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 7.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2017. szeptember 8. napján.

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 8.
        Dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


