Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1.
1. §

A rendelet célja

(1) A rendelet célja, hogy a község közigazgatási területén a köztisztasággal és
településtisztasággal kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelıen szabályozza.
(2) A községben a köztisztaság megırzése érdekében mindenki köteles közremőködni, és a
települési környezet, különösen a közterületek szennyezıdését, fertızését eredményezı
tevékenységtıl, magatartástól tartózkodni.
2.

A közterületek tisztántartása

2. §

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról egyrészt
az önkormányzat saját szervezésében, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok, bérlık,
használók (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) kötelezésével gondoskodik.

3. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendelet 6. § (1) bekezdésében szabályozott terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyőjtött hulladékot
győjtıedényzetbe, vagy más győjtıeszközbe köteles elhelyezni és elszállításáról
gondoskodni.
3.

4. §

Az ingatlanok tisztántartása

(1) Az ingatlantulajdonos épületei, telekingatlanai tisztántartásával kapcsolatos
kötelezettségei:
a) az épület faláról, kerítésérıl az aktualitásukat vesztett, szakadt, illegális falragaszok,
festések stb. folyamatos eltávolítása,
b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és
úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelı nyesése.
(2) Építés, bontás, felújítás és karbantartás során a kivitelezı, ha az nem azonos az
ingatlantulajdonossal köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani.
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4.

5. §

Kereskedelmi tevékenységet folytató szervek, utcai árusok, rendezvényszervezık
kötelezettségei
(1) Az üzletek, egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, és szolgáltató egységek elıtti,
melletti járdaszakaszt, illetıleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes
területet az ingatlantulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett hulladékot összegyőjteni,
és elszállításáról gondoskodni.
(2) Az ingatlan elıtti, melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári
idıszakban legkésıbb reggel 7.00 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan
tisztántartani, zárás elıtt összetakarítani.

6. §

(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét
tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyőjteni és eltávolításáról
gondoskodni.
(2) Közterületen rendezett rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıje köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelı számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetésrıl, valamint a rendezvény alatt és azt követıen a terület és közvetlen
környezetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történı visszaállításáról.
5.

7. §

Hó- és síkosság mentesítés

(1) A 4. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonos
köteles az ingatlana elıtti, melletti közterület hó eltakarításáról és síkosság mentesítésrıl
gondoskodni.
(2) A síkosság elleni védekezéshez környezetkímélı anyagok, különösen durva szemcséjő
homok, homokkal kevert főrészpor, forgács használható.
(3) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem
a gyalogos, sem a gépjármő forgalmat ne akadályozza.
(4) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkeresztezıdésben,
b) útburkolati jelen,
c) járdasziget és járda közé,
d) tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél,
e) kapubejárat elé, annak szélességébe,
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra – vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény
(lámpaoszlop, hirdetıoszlop) – köré.
6.

8. §

Közterületek tisztántartásával összefüggı egyéb rendelkezések

Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait
szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,
b) közterületen növényi, állati vagy háztartási hulladék elhelyezése, tárolása,
c) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyezıdést, szennyvizet, egyéb vegyszeres
anyagot, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz elvezetı
rendszerbe beleseperni, illetıleg beleönteni,
d) közterületen jármővet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely
szennyezıdést okoz,
e) a közterületen, zöldterületen lévı növényeket (fák, díszcserjék stb.) megrongálni,
csonkítani, leszakítani,
f) a parkosított zöldterületekre jármővel ráhajtani, azon parkolni, azt bármilyen módon
károsítani.
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9. §

Közterületen szennyezı anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során
semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület
szennyezıdik, annak elıidézıje köteles azt azonnal eltávolítani és a további szennyezıdés
megakadályozásáról gondoskodni.

10. §

Ha szállítmány fel- vagy lerakása közben a közterület szennyezıdik, annak elıidézıje
köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.

11. §

A zöldfelületeket, az azokon átvezetı útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószereket
mindenki csak saját felelısségére a jelen rendeletben és a tulajdonos által meghatározott
feltételek szerint használhatja.

7. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
12. §

(1) Avar és kert hulladék ártalmatlanításáról elsısorban komposztálással, ha ez nem
lehetséges elszállítással kell gondoskodni.
(2) Avar és kert hulladék égetésére csak legvégsı esetben – vírus, baktériumos,
gombás vagy egyéb fertızéskor kerülhet sor, amikor kezelésük az (1) bekezdésben
meghatározott módon nem végezhetı el.
(3) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tőzrakó helyen és telken szabad
égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés
hısugárzása kárt ne okozzon.
(4) A rendelet alkalmazása szempontjából:
avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok
(továbbiakban: kerti hulladék).
(5) Az égethetı kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredető hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.).
(6) Avart és kerti hulladékot nyílttéri tüzeléssel megsemmisíteni: szeles idıben,
tilos!
Tőzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti kettı alkalommal szerda
7 óra és 19 óra között, pénteken 7 óra és 19 óra között megengedett..
(7) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelıberendezést használni csak úgy lehet, hogy az
a környezetére tőz - vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(8) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem
szabad, s veszély esetén, vagy arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(9) A tüzelés, a tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése
megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható.
(10) A (6) bekezdésben foglalt idıkorlátok a kerti tőzrakó helyen (un. bográcsozás
céljából) történı tőzgyújtásra nem vonatkoznak.
(11) Külterületen – lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos!
(12) A hatóságilag elrendelt általános tőzrakási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
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V. fejezet
8.
13. §

Közigazgatási eljárásra vonatkozó rendelkezések

(1) E rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. §-ban, 5. §-ban, 6. §-ban, 7. § (1) és (4)
bekezdésében, 8. §-ban, 9. §-ban, 10. §-ban és a 12. §-ban foglalt rendelkezések
megszegése miatt hivatalból eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) Az eljárás során az elkövetıre százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság
szabható ki.
(3) A közigazgatási bírság kiszabására a Képviselı-testület által jelen rendeletben
átruházott hatáskörben a jegyzı jogosult.
(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet
kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelı vagyona van.
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az
elkövetı személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövetı az eljáró
ügyintézı erre vonatkozó felhívására igazolja.
(4) A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság
kiszabása kivételesen mellızhetı.
(5) A közterület-használat megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Sáregres Község
Önkormányzatának 11736051-15364445-08800000 számú pénzforgalmi számlájára
kell befizetni az elsıfokú határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 napon
belül.”
9.

14. §

Hatályba lépés

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyzı

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2013. május 30.

Sáregres, 2013. május 30.

Dr. Kardos Tamás
jegyzı
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