Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselı-testületének
2/2014. (I. 31.) Önkormányzati Rendelete
a közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: R.)a következı 10/A §-al egészül ki:
„10/A.§ (1) A saját tulajdonú, használatú ingatlanok elıtti közterület legeltetési célra az e
rendeletben meghatározott feltételekkel igénybe vehetı. Más személy tulajdonában,
használatában lévı ingatlan elıtti közterületen állatot legeltetni csak az ingatlan
tulajdonosának, használójának elızetes hozzájárulásával lehet.
(2) A közterület legeltetési célú igénybevétele díjmentes.
(3) A közterületen legeltetett állat tulajdonosa köteles
a) az állatnak a közterület közlekedési célú területére, úttestre, járdára kijutását folyamatos
ırzéssel, kipányvázással, bekerítéssel megakadályozni,
b) gondoskodni arról, hogy az állat a közlekedést ne veszélyeztesse,
c) megakadályozni, hogy az állat a közterületen lévı fás szárú növényzetben kárt okozzon,
d) folyamatosan gondoskodni az állat által okozott szennyezıdések, trágya eltávolításáról és
e) az állatok közterületen történı legeltetésébıl eredı kár megtérítésére.
(4) Nem vehetı igénybe a közterület legeltetési célra az alábbi közterületi helyeken:
a) Hajdúnánás Város belsı körgyőrője mentén és azon belül,
b) nevelési, oktatási kulturális intézmények telekhatárától minden irányba 100 méteres
körzetében.”
2. §
Hatályát veszti a R. 15/A. § (1) bekezdése.
3. §
A közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirıl szóló
27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki:
„d) az állatok közterületen történı legeltetésének önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályait megszegi.”
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4. §
E rendelet 2014. február 1-én lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2014. január 30.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. január 31.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

