Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2009. (IV.24.) rendelete
a helyi zöldterületek védelmérıl
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46.§ (1) bekezdés c.) pontja, a 48.§ (1)
bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§-ában biztosít
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy Magyarpolány község belterületén a zöldterület védelmi elemek
meghatározásra kerüljenek.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Magyarpolány község belterületén természetesen
kialakult, illetve mesterségesen kialakított önkormányzati tulajdonban lévı zöldterületekre.
(2) A rendelet alkalmazásában zöldterületnek minısülnek a parkok, ligetek, sétányok, temetık,
virágágyások, virágtartók, intézményi kertek, üdülı- ipari- és közlekedési területek biológiailag
aktív felületei és bármely más zöldterületek.
A zöldterületek védelme
3.§
(1) A zöldterület használója, kezelıje köteles a kezelésében, használatában lévı zöldterületeket
(a hozzátartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel együtt) rendeltetésszerően használni,
karbantartani és fenntartani.
(2) Tilos a növényzet (fák, cserjék, pázsit- és virágos felületek), a zöldterületek, azok
elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történı megrongálása,
pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerőtlen kezelése, amely értékük csökkentésével jár.
A zöldterületek használata
4.§
(1) Bármilyen jellegő beruházás megvalósítása során a természetes terepfelületet és az értékes
növényállományt csak a szükséges mértékben szabad megváltoztatni.
(2) A zöldterület csökkenésével járó beruházások (járda, parkoló, autóbehajtó építése) a
Polgármester által kiadott engedély birtokában, az abban foglaltak szerint végezhetık el.

Jogkövetkezmények
5.§
Szabálysértést követ el - ha magasabb szintő jogszabály eltérıen nem rendelkezik - és
harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a zöldterületek használatát nem e
Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint végzi.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Jelen rendelt 2009. május 4. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Polt Rita
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Magyarpolány, 2009. április 24.

körjegyző

