
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VII.1.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztán tartásának rendjéről

Söjtör  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló 2012.  évi  CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés 5. pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1. §

(1) A rendelet célja Söjtör község közigazgatási területén magatartási szabályok, kötelezettségek és
tilalmak megállapítása, az egészséges, tiszta, esztétikus és biztonságos lakókörnyezet megőrzése és
fenntartása, valamint a köztisztaság és a településtisztaság állapotának fenntartása érdekében.

(2)  A  köztisztaság  megőrzésében  mindenki  köteles  közreműködni  és  a  települési  környezet
(különösen  a  közterületek)  szennyeződését,  fertőzését  eredményező tevékenységtől,  magatartástól
tartózkodni.

2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Söjtör község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a közterületek és egyéb ingatlanok tisztán tartásával, a köztisztasággal

összefüggő tevékenységekre terjed ki.
(3)  A  rendelet  személyi  hatálya  azokra  a  természetes  személyekre,  jogi  személyekre  és  jogi

személyéggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a település területén a hulladékról szóló
2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  2.  §  (1)  bekezdésének  34.  pontja  szerint
ingatlanhasználónak minősülnek.

3. Köztisztasági feladatok
3. §
(1) A közterületek – ideértve a rajtuk levő nyílt  és zárt árkokat,  valamint ezek műtárgyait is  –

szervezett,  rendszeres  tisztán  tartásáról  Söjtör  Községi  Önkormányzat  (a  továbbiakban:
Önkormányzat) gondoskodik.

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartásáról a közút kezelője, a magánutak
tisztán tartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni.

4. Ingatlanhasználók közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai
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4. §
(1)  Az  egyes  ingatlanok  előtti  közterület  tisztán  tartásáról  az  ingatlan  használója  köteles

gondoskodni, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) Az ingatlan használója köteles gondoskodni:
a)  az  ingatlan  közterülettel  határolt  oldalánál  lévő   járdaszakasz,  zöldsáv  úttestig  terjedő teljes

területének gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztán tartásáról, a zöldsáv karbantartásáról,
b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről,
c)  az  ingatlan  előtti  árok,  híd  és  áteresz  tisztán  tartásáról,  a  csapadékvíz  zavartalan  lefolyását

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d)  az  ingatlanról  vagy  az  ingatlan  előtti  területről  a  gyalogjárda  és  az  úttest  fölé  nyúló  ágak

megfelelő  nyeséséről,  úgy,  hogy  azzal  biztosítsa  a  gyalogos-,  illetve  a  közúti  forgalom
zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok láthatóságát, valamint a megfelelő védőtávolságot
az elektromos hálózat vezetékeitől.

(3)  Közös tulajdonban álló  – ideértve a  társasházi  lakásokat  is  –  ingatlanok esetében a (1)-(2)
bekezdésben  meghatározott  kötelezettség  a  használókat  egyetemlegesen  terheli.  A  (1)-(2)
bekezdésben meghatározott munkák megszervezéséért a társasházaknál a közös képviselő felelős.

(4)  Két  szomszédos  terület,  épület  közötti  közforgalmú területsáv,  átjáró  esetén  a  tisztántartási
kötelezettség az érintett ingatlanok használói között egyenlő arányban oszlik meg.

5. §
(1) A szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek, kereskedelmi és szolgáltató egységek,

intézmények  körüli  köz-  és  magánterületet  az  ingatlan  használója  köteles  naponta  nyitásig,  de
legkésőbb  8  óráig  feltakarítani  és  azt  a  nyitva  tartás  ideje  alatt  folyamatosan  tisztán  tartani,  a
hulladékot  eltávolítani,  a  havat  eltakarítani,  a  síkosság  mentességet  biztosítani,  valamint  a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat eltávolítani.

(2)  Az ingatlan használójának az (1) bekezdésében foglalt  kötelezettsége nem terjed ki  arra az
esetre, ha az (1) bekezdésben meghatározott terület a közterületek használatának szabályairól szóló
önkormányzati  rendelet  alapján  tartott  rendezvénnyel  összefüggésben  szennyeződik.  Ebben  az
esetben  a  közterület  rendezvény  alatti  folyamatos  tisztán  tartásáról,  valamint  azt  követően  a
közterület  megtisztításáról  és  az  eredeti  állapot  helyreállításáról  a  rendezvény szervezője  köteles
gondoskodni.

5. Az ingatlanhasználó ingatlana tisztán tartásával kapcsolatos egyes kötelezettségei
6. §
(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni, úgy, hogy az

ingatlan állapota a gondozott utcaképet ne rontsa. Az ingatlan állapota a gondozott utcaképet rontja,
ha az ingatlanon a fű és a gyomnövényzet magassága a 40 centiméteres magasságot meghaladja.

(2) Az ingatlan használója köteles a tulajdonában lévő ingatlant karbantartani, az ingatlanán a füvet
és a gyomnövényzetet a 40 centiméteres magasság elérését megelőzően rendszeresen levágni.
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(3)  Az  ingatlan  használója  köteles  a  rágcsálók  és  egyéb  kártevők  irtásáról  és  búvóhelyük
felszámolásáról az ingatlanán gondoskodni.

6. Hó- és síkosság mentesítés
7. §
(1) Az ingatlan használója köteles az ingatlan közterülettel határolt részénél lévő járdáról a havat

letakarítani, az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot síkosság mentessé tenni.
(2)  A  síkosság  elleni  védekezés  során  a  területet  közegészségügyi  szempontból  veszélytelen

szóróanyaggal kell felhinteni, a feloldott havat el kell távolítani és e tevékenységeket szükség szerint
naponta többször meg kell ismételni. Tilos a kősóval történő felszórás. A szóróanyag beszerzéséről
az ingatlan használójának kell gondoskodnia.

(3) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében tilos havat felhalmozni:
a) útkereszteződésekben,
b) útburkolati jeleken,
c) kijelölt gyalogos átkelőhelyen,
d) tömegközlekedési járművek megállóhelyén,
e)  közszolgáltatási  felszerelési  tárgyakon  (vízelzáró  csap,  gázcsap,  csapadékcsatorna  lefolyója,

stb.),
f) egyéb közérdekű létesítmény körül,
g) közúton, járdán és egyéb, közlekedésre szolgáló felületen.
(4) A járdák és gyalogutak tisztítása, hó- és síkosság mentesítése során ügyelni kell arra, hogy azok

burkolata ne rongálódjék meg.
7. Építési és bontási területek tisztán tartása
8. §
(1)  Építés,  bontás  vagy  felújítás  alatt  álló  ingatlan tisztán tartásáról  az építtető  és  a  kivitelező

köteles gondoskodni.
(2)  Építési,  bontási,  felújítási  munkáknál,  valamint  az  úttest  és  járdaszakasz  felbontásánál

keletkezett por és más szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni.
(3) Az építési vagy bontási anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az ne szennyezze a közterületet. Az

építési  vagy  bontási  anyag  közterületen  történő  tárolására  a  közterületek  használatáról  szóló
önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

(4) Az építési területekről a közterületre történő sárfelhordás és egyéb szennyeződés letakarításáról,
valamint a szükséges jelzések kihelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

(5) Amennyiben a munkálatok elvégzése során építési törmelék vagy más hulladék keletkezik, azt a
közterületről folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 72 órán belül el kell szállítani
és a közterület eredeti állapotát visszaállítani.
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(6)  A  keletkezett  hulladék  gyűjtéséről,  hasznosításáról  vagy  ártalmatlanításáról  az  építtető  az
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
együttes  rendelet  és  a  település  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásáról  szóló  önkormányzati
rendelet szerint köteles gondoskodni.

8. Anyagok szállítása és a közlekedés során keletkező szennyeződések eltávolítása
9. §
(1)  Mindennemű anyag  szállítását  úgy  kell  végezni,  hogy a  közterület  ne  szennyeződjön  és  a

szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Könnyen kihulló anyag (pl. homok, murva,
salak, papír, stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.

(2)  Ha bármely szállítmány fel-  vagy lerakásánál,  közútra  történő felhajtás  és  szállítás  során a
közterület  beszennyeződik,  annak  feltakarításáról  a  szennyeződés  előidézője,  a  jármű
üzembentartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni.

10. §
(1)  Ha  közúti  jármű,  munkagép  üzemelése,  parkolása  vagy  javítása  során  a  közterület

szennyeződik,  a  jármű/munkagép  üzembentartója,  üzemeltetője  haladéktalanul  köteles  a
szennyeződést eltávolítani, a balesetveszélyt minden lehetséges eszközzel elhárítani.

(2)  Amennyiben  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tevékenység  során  veszélyes  anyag,  illetve
veszélyes  hulladék  kerül  a  közterületre,  erről  értesíteni  kell  az  illetékes  katasztrófavédelmi
kirendeltséget  és  közterület  fenntartóját.  A  veszélyes  anyag  ártalmatlanítását  a  vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint kell elvégezni.

9. A közterületen történő ideiglenes tárolással kapcsolatos szabályok
11. §
(1) Tüzelő-, építő- és egyéb ömlesztett anyagot közterületen ideiglenesen tárolni a járda és az úttest

közötti  területen,  szükség esetén a járdán, a gyalogos közlekedés és a  csapadékvíz elvezetésének
folyamatos  biztosításával  lehet,  a  közterületek  használatáról  szóló  önkormányzati  rendeletben
meghatározottak szerint.

(2)  Amennyiben  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tevékenység  során  elhelyezett  anyag
szétszóródik,  annak  feltakarításáról,  eltávolításáról,  valamint  a  további  szétszóródás
megakadályozásáról az ingatlan használója köteles haladéktalanul gondoskodni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, időtartam lejártát követően a tárolt
anyag  által  elfoglalt  közterület  feltakarításáról  az  ingatlan  használója  köteles  haladéktalanul
gondoskodni.

10. Mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés
12. §
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(1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan használója köteles úgy végezni,
hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szennyeződésével
jár,  a  szennyeződés  előidézője  köteles  azt  haladéktalanul  eltávolítani,  a  közterületet  a
szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) A mezőgazdasági területek művelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az árkokat
eltömíti,  a  csapadékvíz  zavartalan  elfolyását  megakadályozza,  és  azt  eredményezi,  hogy a  víz  a
közútra kifolyjon.

(4) A közúttal határos ingatlanokról a vizet a közútra vezetni – a közút megtisztítása kivételével –
tilos. Vízvetők és vízelvezetők betemetése tilos.

11. Közterület-használók köztisztasági feladatai
13. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén az igénybe vett közterület

tisztán tartásáról a használatba vevő/ hozzájárulás jogosultja köteles gondoskodni.
(2) A használatba vevő/hozzájárulás jogosultja köteles az általa igénybe vett közterületet és annak

közvetlen  környezetét  a  szennyeződéstől  megóvni,  folyamatosan  tisztán  tartani,  a  keletkezett
hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltatás keretei között gondoskodni.

(3) Rendezvény tartása esetén a rendezvény szervezője köteles a várható forgalomnak megfelelő
számú illemhely biztosításáról, a rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztán tartásáról, azt
követően a közterület megtisztításáról és az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

12. A közterületek tisztán tartásával összefüggő egyéb rendelkezések
14. §
(1)  Tilos  a  keletkezett  hulladékot  a  közterületen  –  a  település  hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérő módon – elhelyezni, kezelni,
valamint a csapadékvíz-elvezető rendszerbe önteni.

(2)  Tilos  a  közterületi  berendezést,  köztéri  szobrot  beszennyezni,  megrongálni,  eltulajdonítani,
állatokat, növényeket pusztítani, élőhelyüket károsítani.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a kártevők közegészségügyi okból történő irtására.
(4) Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok

ürülékét az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles feltakarítani.
(5) Állatokat belterületi közterületen legeltetni tilos.
(6) Állati tetemet és olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környezetet szennyezheti, a

lakók egészségét veszélyeztetheti, vagy az élősdiek számára tápot nyújthat, sem közterületen, sem
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magánterületen elhelyezni nem szabad.
(7) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos szabályokat az avar és kerti hulladék

égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
(8) Veszélyes hulladékot tilos összekeverni más hulladékkal. A veszélyes hulladék elhelyezését a

település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
(9) Veszélyes anyagot szennyvízcsatornába engedni tilos.
13. Záró rendelkezések
15. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Könyves Gábor sk.
polgármester

Dr. Rudas Tamara sk.
jegyző
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