Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (IX.14.) számú

önkormányzati rendelete

a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) bekezdésében biztosítottak szerint az alábbi rendeletet
alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya Kengyel Község belterületére terjed ki.
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a) az épített és természetes környezetre,
b) a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre ,
c) valamint azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed
ki, akik a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket kötelezettségek terhelnek,
d) akik a környezetet igénybe
környezethasználatot folytatnak.

vevő,

terhelő,

veszélyeztető,

illetőleg

szennyező

tevékenységet,

(2) A rendelet alkalmazásában:
a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület,
amelyet rendeltetésnek megfelelően mindenki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei
között – közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen a közlekedés
biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a közművek
elhelyezése.
b) zöldterület: olyan közterületek, melyek szilárd burkolattal ellátatlanok és felületüket jellemzően zöld
növényzetek (fű, bokrok, cserjék, fák) borítják, pl.: parkok, ligetek, játszóterek, utcai fák és zöldsávok,
virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, stb.
c) környezetre ártalmas anyag olyan anyag (pl.: veszélyes hulladék, stb.) melynek hatására környezetkárosodás
következik be
d) Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdoni lapján tulajdonosként feltüntetett személy(ek), továbbá az ingatlan –
akár ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő- kezelője, használója, haszonélvezője, bérlője.
e) Hangosító berendezés: bármely hangszóró, műsorszóró berendezés.
II. Fejezet
Közterületek tisztántartása
2. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek kialakításáról, megszüntetéséről,
átalakításáról, fenntartásáról (szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű
takarításáról, hóakadály-mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról,
szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről, a zöldterületek fenntartásáról) az önkormányzat gondoskodik a
rendeletben és más jogszabályokban foglalt kivételekkel.
(2) Feladata ellátásához szükséges szolgáltatási teendők elvégzése elsősorban a Polgármesteri Hivatal feladata.
Az önkormányzat képviselő-testülete, vagy a Polgármester jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem jogi

személy gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót (továbbiakban: Szolgáltató) bízhat meg a feladat elvégzésével,
ha erre költségvetésében keretet biztosít.
(3) Az ingatlan előtti/melletti járda és terület tisztántartása (gyomtalanítás, gaztalanítás, fűvágás, hóeltakarítás,
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síkosságmentesítés, hulladékmentesítés) az ingatlantulajdonos (kezelője, használója) kötelessége . A
tisztántartási kötelezettség kiterjed a járda és a közút (földút) széléig terjedő területre különös tekintettel a
csapadékvíz-elvezető, szikkasztó és egyéb árokra és annak műtárgyaira (áteresz, bejáró) is. Saroktelek
tulajdonosa (kezelője, használója) köteles valamennyi homlokzat előtt a közterülettel érintett és az átjárókban
lévő járdát tisztántartani. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt tisztán kell tartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti tevékenységből származik-e. Ez a
kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(4) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát le kell takarítani, a szükségeshez képest naponta többször fel kell
hinteni. A felhintésre bomló szóróanyagot (homok, faforgács, fűrészpor, kőporliszt, hamu, murva, kálciumklorid, zeolit, pétisó) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot (samot) és
nátrium-kloridot (konyhasót) használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről az ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodni. A járda síkosság-mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
(5) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó feladata.
(6) A közterületen kárt okozókat kártérítési kötelezettség terheli.
(7) A közterületi szemétgyűjtő edényzetből hulladékot kiönteni, szétszórni tilos. Szemetelni tilos.
(8) Tilos működésképtelen, forgalomból kivont vagy forgalomban lévő valamennyi típusú gépjárművet –
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kivétel a fogyatékos személyek számára kialakított gépkocsi, személygépkocsi, autóbusz –, mezőgazdasági
gépet, munkagépet közterületen tárolni, különösen az utak, járdák mentén szilárd burkolattal le nem fedett
zöldterületen - függetlenül a növényzet állapotától-, valamint kijelölt parkoló helyeken. Tárolásnak tekinthető a 2
óránál hosszabb ideig tartó várakozás. Amennyiben a tulajdonos/üzembentartó a felszólítás ellenére nem
távolítja el a közterületről a szabálytalanul tárolt gépjárművet, mezőgazdasági gépet, munkagépet, a
Polgármesteri Hivatal szabálysértési feljelentést tesz a tulajdonos/üzembentartó ellen.
(9) Közterületen, zöldterületen - rendeltetésétől eltérően - munkálatokat csak engedéllyel szabad végezni a
fenntartóval való egyeztetés után. Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
a) a munkavégzés célját és jellegét,
b) a munka pontos helyét és idejét,
c) az igénybe vett terület nagyságát,
d) az érintett növényzet (fű, cserje, fa , virág) fajtáját, nagyságát, számát,
e) a helyreállítás módját, határidejét,
f) a munkavégző, illetve a felelős megnevezését.
(10) Halasztást nem tűrő, sürgős esetben (csőtörés, stb.) a munkálatok előzetese engedély nélkül is elvégezhetők,
de a munkálatokat végző utólagos - legkésőbb egy munkanapon belül történő - bejelentési kötelezettséggel
tartozik, az egyidejű helyreállítási kötelezettséggel együtt.
(11) Aki a közterület állapotát valamely engedélyezett, vagy nem engedélyezett tevékenységével összefüggésben
ideiglenesen megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotot
helyreállítani.
(12) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (építkezés előtti területen) az építést végző
kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a
beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa
elfoglalt terület tisztántartásáról.
(13) Közterületen építési, bontási anyagot a Polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben
meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen
engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból
veszélytelen.

(14) Amennyiben közterületen bármilyen úttest, járda felbontás során építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek kell
elszállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(15) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a
szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék,
a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(16) Ha bármilyen szállítmány fel vagy lerakásánál, a köz vagy magánterület szennyeződik a szennyeződés
előidézőjének azt a fel vagy lerakás elvégzése után azonnal meg kell tisztítani.
III. Fejezet

A települési zöldfelület védelme

Az ingatlan aktív zöldterületének ápolása
3. §

(1) A nem közterületnek számító ingatlan tulajdonosa, tényleges használó (továbbiakban: ingatlantulajdonos)
köteles a telek aktív zöldterületét megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, roncs
gépjárművektől, használhatatlan gépi alkatrészektől megtisztítani.
(2) A tulajdonos kötelessége különösen az elő-, oldal- és hátsókertben a járda, illetve a szomszédos telek mellett
növő, kórokozók és kártevők megtelepedésére alkalmas gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágaknak és bokroknak a
gyalogosközlekedés zavartalanságát biztosító nyesése úgy, hogy a telek homlokvonalától és járda úttest felőli
széle között legalább másfél méter távolság maradjon a gyalogos közlekedés számára.
(3) Az úttesten közlekedők számára a keresztező út forgalmára megfelelő belátást biztosító zöldterület (belátási
háromszöget) közterületen való kialakítása és fenntartása a Polgármesteri Hivatal kötelessége.
(4)
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4. §
A zöldterület fenntartása

Belterületi közterületen és önkormányzati tulajdonú zöldterületen fák kivágását és ültetését, fákon, vagy a
cserjéken, bokrokon alakító metszés elvégzését az Önkormányzat vagy Jegyző által megbízott Szolgáltató,
illetve a Polgármesteri Hivatal, továbbá az engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonos végezheti. A megbízott
Szolgáltatónak rendelkeznie kell a zöldterületek tervezéséhez, kialakításához, megszüntetéséhez, átalakításához
szükséges államilag elismert szakképzettséggel rendelkező alkalmazottal, megfelelő eszközparkkal,
munkaerővel.
Zöldterület használata és védelme
5. §

(1).Zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és
módon állaguk sérelme nélkül - mindenki ingyenesen használhatja mások nyugalmát nem zavaró módon. Az
esetleges időbeni korlátozásról önkormányzati tulajdonú zöldterületek esetén a Polgármester, egyéb esetben
pedig a tulajdonos jogosult rendelkezni.
(2).Rendeltetéstől eltérő szükséges ideiglenes használatot (többek között előadás, vásár, majális, kutyák és más
kedvtelésből tartott állatok kiállítása) a Polgármester engedélyezi közterület-használati engedély kiadásával és
azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező köteles biztosítani a zöldterület megóvását, helyreállítását és az esetleg
keletkező kárt megtéríteni, használat során keletkezett szennyeződést eltakarítani.
(3) Járművel vagy gyalogosan közlekedni, parkolni a zöldterületnek csak arra kijelölt részein szabad. A
zöldterület egyéb részein járművel – kivéve a mozgáskorlátozottak különleges járművét és a parkfenntartó
járművét – megállni, ráhajtani, közlekedni, várakozni, parkolni, járműveket javítani és tisztítani tilos.

(4) A zöldterületen tilos a virágok, növények szedése, csonkítása, a lekaszált fű, vágott lomb, a letört, vagy
elszáradt gallyak, rőzse, gyökerek, föld és egyéb anyagok eltulajdonítása. Tilos közparkokban, játszó- és
sportterületen:
a) a köztárgyak, rongálása,
b) a virágok, és egyéb növények virágzatának és a termésének szedése és eltulajdonítása, a fás szárú növények
kivágása, ágainak letörése, levágása
c) berendezési tárgyak (padok, játszóeszközök) elmozdítása, rongálása,
d) zöldterületi berendezések, tárgyak felületének, a fák törzsének hirdetések céljából történő használata,
e) a tűzrakás, tűzgyújtás,
f) a legeltetés.
(5).A játszóterek játék felszereléseit csak 14 éven aluli gyermekek használhatják, 6 éven aluli gyermekek a
játszótereken csak felnőtt személy felügyeletével tartózkodhatnak.
(6) A zöldterületre az utcai zöldsávok kivételével kutyát valamint más állatot - kivéve a vakvezető ebet és
rendőrkutyát -, bevinni még átjárás céljából, pórázon vezetve sem szabad a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével. Kutyát csak pórázon, harapós vagy támadó kutyákat ezenfelül szájkosárral ellátva szabad bevinni
egyéb zöldterületre, úgy hogy azok mások testi épségét ne veszélyeztessék és ijedelmet ne okozzanak.
Zöldterületeken ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles
gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályba gyűjtőtasakban elhelyezhető.
(7) Zöldterületek más célú használata esetében a használó kötelezhető a növényzet megfelelő védelmére az
alábbiak szerint:
a) a növényzet előzetes áttelepítésére, illetőleg annak azonos értékű növényzettel történő pótlására a tevékenység
befejezését követő egy éven belül,
b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének, illetőleg azok áttelepítésének (le és
felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni.
Fa és növénytelepítés, fakivágás
6. §

(1) A nem közterületnek számító ingatlanon a következő legkisebb ültetési és telepítési távolságokat kell
megtartani a közvetlenül szomszédos ingatlan határától:




Szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 0.50
méter,
3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 méter,
3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény)
esetében 1,50 méter.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott távolságokat a rendelet hatályba lépése után telepített, kiültetett növényzet
esetében kell alkalmazni. Az ingatlantulajdonos kötelezhető a rendelet hatályba lépése előtt telepített növényzet
az (1) bekezdésben rögzített magasságokra történő visszametszésére, ha az a növényzet pusztulásához nem
vezet.
7. §

(1) A közterületen kivágott fás szárú növényt – a Polgármesteri Hivatal engedélye alapján pótoltatni kell,
biztosítva a zöldterület esztétikai képének megtartását, a zöldfelületi egyensúly biztosítását. A pótlási
kötelezettséget a tevékenység befejezésétől számított egy éven belül ültetési időszakban kell teljesíteni.
(2) A fás szárú növény engedély nélküli kivágása miatt a Polgármesteri Hivatal kéri az okozott kár megtérítését,
amelynek összege megegyezik a fa pótlására, a Polgármesteri Hivatal által vásárolt fás szárú növény
számlaértékével.
(3)
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(4) Kidőlt, vihar következtében balesetveszélyessé vált - és emiatt azonnali beavatkozást igénylő – fás szárú
növény esetében az eltávolítást el kell rendelni és a pótlás tekintetében az (1) bekezdés szerint kell eljárni.
(5) A Polgármesteri Hivatal vagy általa megbízott szolgáltatón kívül más személy közterületen csak engedéllyel
telepíthet fás szárú növényt. A telepítendő fás szárú növény fajtájának meghatározása a Polgármesteri Hivatal
feladata. A közterületre telepített -ingatlantulajdonos által elültetett- fa nem képezi saját tulajdonát. Elektromos
légvezeték alá kizárólag gömb koronájú fafaj telepíthető.
(6) Tilos a fás szárú növények csonkolása, vagy a fatörzsön lévő valamennyi oldalág eltávolítása, kivéve, ha azt
a fa fajtája vagy egyéb fontos érdek (villamosvezeték közelsége) szükségessé teszi. Amennyiben a csonkolás a
közút védelme, kommunikációs és villamosvezeték zavartalan működése érdekében elkerülhetetlen, a munkát a
közműtulajdonos a Jegyzőnek történő előzetes bejelentés után végezheti el.
IV. Fejezet

Levegőtisztaság védelem

A parlagfű, illetve egyéb allergén növényirtás szabályai
8. §

(1) Kengyel Község közigazgatási területén az ingatlantulajdonosok ingatlanjukat kötelesek egész évben a
virágzó allergiakeltő növényektől, különösen a parlagfűtől mentesen tartani.
(2) A területen található allergén növények irtását a lehetséges eszközök (mechanikus, engedélyezett vegyszeres
készítmények) felhasználásával kell elvégezni.
Porképző anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
9. §
(1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port terjedésének megakadályozására
vízzel kell nedvesíteni.
(2) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek
növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés
befejezésével együtt kell biztosítani.
(3) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében, a lakóterületek mellett haladó útszakaszok
mentén - figyelembe véve a légvezetékek és a földbe húzódó vezetékek nyomvonalát - a védő növénysáv
telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő
növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.
(4) Olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősdiek részére
táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.
V. Fejezet
Víz- és talajvédelem
10. §
(1) Csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres) vizet bevezetni tilos.
(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített
csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa
gondoskodik.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkot tisztántartani. Eldugulás vagy
rongálódás okozására alkalmas anyagot (levágott füvet, gazt, hulladékot, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, stb.) a csapadékvíz elvezető árokba szórni, beleönteni, belepréselni vagy bevezetni
tilos.
(4) Tilos a csapadékvízbe, csapadékcsatornába háztartási folyékony hulladékot vezetni. Tilos a csapadékvíz
szennyvízcsatornába vezetése.
(5) Nyílt vízfolyások mentén tilos robbanómotoros szivattyút úgy üzemeltetni, hogy valamilyen módon
szennyezhesse a vízkészletet.
(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait hulladék
lerakásával beszennyezni tilos.
(7) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell arra, hogy a földfelszín
legalább füvesített legyen és ne vízzáró (betonozott, aszfaltozott) módon kerüljön lefedésre.
(8) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb
jogszabályban meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről gondoskodni kell.
(9) Lakóházak, intézmények, üzemek építésénél az építkezés megkezdése előtt gondoskodni kell a termőföld
védelméről, attól függetlenül, hogy kinek a tulajdona. A termőföldet lehetőleg a kitermelés helyén vagy annak
közelében kell felhasználni.
(10) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely
szennyeződést okoz. Lakóházakhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy szennyeződés ne
keletkezzen.
(11) A komposzt előállítási technológia szerint a komposztra helyezett rétegeket minden esetben takarni kell
legalább 5 cm vastag földréteggel. Ennek hiányában a komposzt domb teljes területét fekete fóliával kell
letakarni. A komposzt domb köré övárkot kell kialakítani a csurgalékvíz elvezetésére.
VI. Fejezet

Zaj- és rezgésvédelem
11. §

(1)

Belterületi magáningatlan – épületen kívüli – kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést
alkalmazó, legalább 20 főből álló, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény:

1

a) munkanapokon 7.00 és 20.00 óra között tartható,
b) szombaton 8.00 és 22.00 óra között tartható,

c) vasárnap és munkaszüneti nap 8.00 és 20.00 óra között tartható.
(2) 2 Belterületi ingatlanon lévő vendéglátó egység – épületen kívüli – kerthelyiségében, teraszán hangosító
berendezés
a) munkanapokon 7.00 és 22.00 óra között üzemeltethető,
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti nap 8.00 és 22.00 között üzemeltethető.
(3) 3 Közterületi rendezvény 6.00 és 22.00 óra között tartható zajkibocsátási engedély birtokában. Az engedély
iránti kérelmet a rendelet mellékletében szereplő nyomtatványon kell benyújtani a rendezvény megkezdésének
tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal a Polgármesterhez.
(4) 4 A Polgármester az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelemből és annak mellékletéből álló zajvédelmi
megfelelőség nem állapítható meg vagy megállapítható, hogy a várható zajkibocsátás meghaladja a 11
jogszabályban foglalt ide vonatkozó zaj terhelési határértéket.
(5) 5 Belterületi magáningatlanon a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajt keltő munkák végzése
(építési, bontási, zöldterület karbantartás, kertépítés) így különösen nagyobb zajkibocsátással járó gépek
használata (fűnyíró, fűrészgép, kerti traktor, betonkeverő stb)

a) munkanapokon 6.00 és 21.00 óra között
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 7.00 és 20:00 óra között végezhető.
VII. FEJEZET 6
Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
12. §
(1) Aki a rendeletben előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az engedélyköteles tevékenységek esetében
nem nyújt be kérelmet, a tevékenységet engedély nélkül végzi, illetve az egyes tevékenységeknél
meghatározott időbeli korlátozásokat nem tartja be 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve
150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban átruházott
hatáskörben Kengyel Község Jegyzője jár el.
VIII. FEJEZET 7
Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Ezzel egy időben a település környezetvédelméről, a környezet rendjének és tisztaságának
kialakításáról, fenntartásáról, védelméről szóló 11/2006.(IX.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet szabályait a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Kengyel, 2012. szeptember 13.
Nagy Szilárd
Polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2012. szeptember 14.
Dr. Fekete Nóra
jegyző
Módosította a 3/2013.(II.15.) Ör.
Módosította a 3/2013.(II.15.) Ör.
3
Módosította a 3/2013.(II.15.) Ör.
4
Módosította a 3/2013.(II.15.) Ör.
5
Kiegészítette a 3/2013.(II.15.) Ör.
6
Kiegészítette a 3/2013.(II.15.) Ör.
7
Módosította a 3/2013.(II.15.) Ör.
8
Módosította a 4/2016.(II.19.) Ör.
9
Módosította a 4/2016.(II.19.) Ör.
10
Hatályon kívül helyezte a 4/2016.(II.19.) Ör.
11
Módosította a 4/2016.(II.19.) Ör.
12
Módosította a 9/2016.(VI.01.) Ör.
13
Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(IX.02.) Ör.
1
2

