Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
18/2013. (V. 31.) Önkormányzati Rendelete
a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl szóló
24/2004. (V. 03.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl szóló 24/2004. (V. 03.) Önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi (2)-(3) bekezdés lép,
egyidejőleg a Rendelet 11. §-a a következı (4) -(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(2) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán a füvet és
gyomnövényzetet április 1. és szeptember 15. közötti idıszakban a 30 centiméteres magasság elérését
megelızıen rendszeresen levágni.
(3) Ha a fő, vagy más gyomnövényzet magassága a (2) bekezdés alapján irányadó magasságot az ingatlan
beépítetlen alapterületének több, mint 50% -án meghaladja, és az ingatlan tulajdonosa a kaszálási,
gyommentesítési kötelezettségének az erre irányuló felhívás kézhezvételét követı nyolc napon belül
sem tesz eleget, az ingatlan tulajdonosát ismételten fel kell szólítani kötelezettsége teljesítésére,
egyidejőleg tájékoztatni kell az annak elmaradása esetén alkalmazandó szankciókról.
(4) Ha az ingatlan tulajdonosa a második felszólítás kézhezvételét követı 5 napon belül sem tesz eleget
kötelezettségének, úgy költségére – közigazgatási bírság kiszabása mellett - a jegyzı kényszerkaszálást
rendel el.
(5) A kényszerkaszálást a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal végzi el, melynek díja
1.600 Ft/fı/óra +ÁFA.
(6) Az az ingatlantulajdonos, aki az (1)- (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget,
közösségi együttélés alapvetı szabályait sértı magatartást követ el, és ötvenezer forintig terjedı
közigazgatási bírsággal sújtható.
2. §
E rendelet 2013. június 15-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. május 30.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. május 31.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

