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Figyelem Felhívás! ! ! ! !
Tájékoztatom, hogy Nagybajom Város Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáről szóló 812003. (VI. 04.) számű
rendeletének II. fejezet 3.§.-ának (1) bekezdése alapján, a város területén lévő ingatlanok
tisztán tartásárőI az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használői kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztől
megtisztítsák.
A tisztán tartási munkálatok folyamatos elvégzésérőlaz ingatlan tulaidonosa köteles
gondoskodni.
Nagybajom Város Önkormányzatának közösségi együttélésalapvető szabályairól és
megszegésükjogkövetkezményeiről szóló 8/2015.(VI.8.) önkormányzati rendeletének 14.§- a
alapján
Az ingatlan tulajdonos, aki nem gondoskodik;
a; az ingatlana tisztán tartás ár őI, mag

altak
kivételével gyommentesítésről, a csapadékviz zavartalan lefolyását akadáIyoző anyag
eltávolításáró1,
b; az íngatlana előtti járdán a csapadékviz zavuialan lefolyását akadályoző anyag
eltávolításáról,
c; a beépítetlentelekingatlana tisztáftartásáról és magasabb szintű jogszabályban
foglaltak kivételével gyommentesítésről, a csapadékyiz zavartalan lefolyását
akadály o ző anyagok eltávo lításáró 1
d; telekingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos
légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről-űgy,hogy azzal
biztosítsa a gyalogos -, valamint a közúti forgalom, illetve forgalomirányitő lámpa és
táblaláthatóságát
e; az épületettetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásárőI,
annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó ésjégokoztabalesetveszély
elhárításáról,
f; az éplj,letek csapadékvizeit közterületre kivezető , közterületen megépült
csapadékvízelvezető rendszere- járdába építetttisztitőaknák, folyókarácsok,
kifo lyóc sövek, nyílt fo lyókák- karb antartás áró 1
as
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közösségi együttélésalapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
A közösségi együttélés alapvető szabályairől szóló rendelet 3. §-nak (5) bekezdése alapján
a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben Húszezer forinttól
Kettőszázezer forintig teriedő kőzigazgatási bírság kiszabásának van helye.
a

Fentiekre tekintettel tájékoztatjuk a lakosságot, e rendeletekben foglaltak figyelembevételére
és betartására. Kérem, hogy a fent említett birság elkerülése érdekében az ingatlanjukon a
szükséges kaszálási, illetve az elthez kapcsolódó takarítási munkálatokat végezzékeI.
Nagybajom 2017.06.12.
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