
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

14/2015. (XI.26.)  

önkormányzati rendelete  

a közterületek tisztántartásáról 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

a 25/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelettel. 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja Szegvár nagyközség közigazgatási területére vonatkozó kötelező 

érvényű magatartási szabályok megállapításával és betartásával elősegíteni a közterületek 

tisztántartását, a köztisztaság helyzetének javítását.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára,  

kezelőjére, használójára, bérlőjére (a továbbiakban használó). 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2. §  13. pontja szerinti meghatározás  

b) közterület rendeltetése: az Étv. 54. § (4) bekezdésében foglaltak 

c) tisztántartás: ingatlanok és közterületek tisztítása, a növényzet ápolása, nyírása, 

folyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó- és síkosság mentesítése, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó növényzet és más hulladék 

eltávolítása, valamint rovar és rágcsálómentesítése. 

 

 

3. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos tilalmak 

 

3.§ 

 

(1) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, 

trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld hulladékot, 

építési törmeléket, egyéb hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos. 

(2) Közterületen tilos állatot legeltetni. 
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(3) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, valamint bárminemű – nem 

hibaelhárító jellegű - gépjármű, vagy szerelési tevékenységet folytatni. 

 

 

4. Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról annak  használója köteles gondoskodni. 

(2) Az  ingatlan  használója köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 méter széles területsáv),  

illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület 

gondozásáról, tisztántartásáról 

b) a gyomnövények eltávolításáról, kaszálásáról, allergén növények, illetve parlagfű 

irtásáról 

c) csapadékvíz lefolyásáról 

d) hulladék, szemét összegyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról, 

e) hó eltakarításáról 

f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról 

g) az ingatlan megfelelő megműveléséről, rendben tartásáról. 

(3) Közterületen rendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények esetén a terület takarítását, 

tisztán tartását a rendezvény befejezése után egy napon belül az köteles elvégezni vagy 

elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiállították. 

(4) Közterületen rendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a szervezők kötelesek 

a várhatóan keletkező hulladék, szemét befogadására megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő 

edény elhelyezéséről gondoskodni.  

 

 

 

5.Síkosság mentesítés  

 

5. § 

 

 

(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, a 

kerékpárút gyalogos közlekedésre kijelölt részéből 1 méteres szakasz (járda hiányában 1 

méter széles területsáv), lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója 

folyamatosan köteles gondoskodni. 

(2) Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, hamu, fűrészpor, 

stb.)  használhatóak. 

(3) Só használata díszburkolatokon, járdákon tilos. 

(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy 

eltávolítani, hogy sem a gyalogos- és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők 

működését ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen.  

(5) Hórakást tilos elhelyezni: 

- útkereszteződésben 

- útburkolati jeleken 

- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén 

- kapubejáró elé, annak teljes szélességében, 

- gyalogátkelő helyen 
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- közüzemi, közhasznú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró csap, 

közkifolyó, tűzcsap, lámpaoszlop, áramszekrény, stb.) 

 

 

6. Építési és bontási területek tisztántartása 

 

6. § 

 

 

(1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint 

a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése 

az építtető feladata. 

(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során 

keletkezdett hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetést 

és a közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa.  

 

 

 

7.  Szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, utcai 

árusok kötelezettségei  

 

7. § 

 

(1) Szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más 

árusító helyek előtti járdaszakasz, magánparkoló tisztántartása, hó- és síkosság mentesítése a 

tulajdonos, illetve a létesítmény üzemeltetőjének kötelessége.  

(2) Az Önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken résztvevő 

kereskedelmi egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény ideje alatt és utána a keletkezett 

hulladék elszállításáról és a közterület megtisztításáról gondoskodni. Mindezek teljesítéséért a 

rendezvény szervezője a kereskedelmi egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel.  

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek üzemeltetői kötelesek az egység forgalmának 

megfelelő méretű  hulladék gyűjtő edény kihelyezéséről gondoskodni az egység előtt, illetve 

ezek folyamatos ürítését elvégezni. 

 

8. Hulladék szállítása 

 

8. § 

 

 

(1) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a 

szállítmányból kihullás, porzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen. 

(2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző köteles 

azt eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés 

megakadályozásáról gondoskodni, egyben viselni ennek költségeit és egyéb következményeit.  
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9. Jogkövetkezmények 

 

9. § 

 

A természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekkel szemben a rendelet 3-8. §-aiban meghatározott magatartási szabályok be nem 

tartása esetén – amennyiben az nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek -  a 

jegyző 

a) 5.000,- 50.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, továbbá 

b) 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.
1
 

.    

 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Gémes László sk.    Gyömbér Ferencné sk. 

  polgármester              jegyző 

 

 

 

Ez a  rendelet  2015. november 27.  napján került kihirdetésre. 

 

          

 

       Gyömbér Ferencné 

                 jegyző  

 

 

    

 

 

 

                                                 
1
 
1
 25/2017. (XII.15.) Ör. 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1-től. 

 


