
Lajosmizse Város Önkormányzatának 10/2009. (IV.23.) rendelete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 

14/2005. (IV. 21.) rendelet módosításáról 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló – többszörösen módosított – 1995. évi LIII. tv. 48.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1§ 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) rendeletének 5.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül 
ki: 
 
„5.§ (3) 
a) A játszóterek használatának szabályait a rendelet melléklete tartalmazza. 

b)  A játszótereken jól látható helyen el kell helyezni a használat rendjét tartalmazó táblát, 
valamint a játszótéri eszközök azon fotóit (rajzait), melyek tartalmazzák az egyes játszótéri 
eszközök vonatkozásában az ajánlott korosztály megjelölését, illetve maximális 
terhelhetıségét.„ 

 
2§ 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) rendeletének 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„9.§ (1) Aki e rendelet 5.§ (1), (3) bekezdése, 6.§, 7.§, 8.§-ban foglalt tilalmi rendelkezéseket 
megszegi, vagy az elıírt kötelezettségeknek nem tesz eleget – amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik -, szabálysértést követ el és vele szemben 30.000,- Ft-ig terjedı 
pénzbírság szabható ki.” 
 
      3§ 
 
E rendelet a kihirdetést követı harmadik napon hatályba lép. 
 
 

Basky András  sk.     Kutasiné Nagy Katalin sk. 
     polgármester           jegyzı 

 
 
Kihirdetés idıpontja: 2009. április 23. 
 
 
            Kutasiné Nagy Katalin sk. 
             jegyzı 
 
 
 



Melléklet 
 
[Melléklet a 14/2005. (IV. 21.) rendelethez] 
 
 

Játszóterek használatának rendje 
 
 

1. A játszóterek felszerelését a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag 
szülı, vagy nagykorú felügyelete mellett használhatják.  

2. A hatodik életévüket betöltött, de tizennegyedik életévüket még el nem ért gyermekek, 
illetve fiatalkorúak a játszóterek felszerelését a szülık felügyelete nélkül is, de a 
szülık felelıssége mellett jogosultak használni. 

3. A játszótéri eszközöket tizenhat éven felüliek nem használhatják. 
4. Tilos a játszótereken, illetve annak 50 méteres körzetén belül dohányozni, kivéve a 

dohányzásra kijelölt helyeken. Tilos a játszótereken szeszesitalt, valamint kábítószert, 
vagy bódító hatású anyagot fogyasztani. 

5. Tilos a játszótéri eszközök használata 21 órától 07 óráig. 
6. Az állatok tartásáról szóló 22/2008. (IX. 11.) rendelet 11.§ (1) c) pontja értelmében 

tilos közparkba, játszótér területére – a vakvezetı eb kivételével - állatot bevinni, vagy 
beengedni.  

7. A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése érdekében a játszótereken szemetet, 
hulladékot csak az erre a célra rendszeresített győjtıedényekben szabad elhelyezni; 
tilos szennyezı, vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni. 

 
 
 
 
 


