Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete
A köztisztaságról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1.§ (1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás
alakítása.
(2) A rendeletben előírtak betartása közegészségügyi, köztisztasági, környezetvédelmi és
településképi szempontból is fontos, ezért a rendelet végrehajtásában mindenki
köteles közreműködni.
(3) A rendelet hatálya Balajt Község Önkormányzatának közigazgatási területén élő
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre, valamint a község területén elhelyezkedő valamennyi ingatlanra kiterjed.
Fogalom meghatározások
2.§ A rendelet alkalmazásában:
a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok - ezen belül különösen
a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára)
szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk
tartozó területek, - valamint a közterületek tisztántartása.
b) Közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden
olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül
vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
c) Tisztán tartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, gyom-, gaz-, hó-, por és
síkosság mentesítése.
A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak
3.§ (1) Balajt község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hatékonyan
közreműködni és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a
települési környezetet szennyezné, fertőzné.
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(2) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet,
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni.
(3) A Közszolgáltató által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék,
illetve egyéb lomok elhelyezése.
(4) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet megrongálni, eltávolítani,
vagy bele nem való hulladékot beletenni.
(5) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett bárminemű építmények,
valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák, közvilágítási oszlopok,
áramszekrények összefirkálása, elmozdítása, valamint megrongálása.
(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet,
trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld
hulladékot, építési törmeléket, vagy hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos.
(7) Közterületen tilos állatot legeltetni, illetve állati ürüléket hátrahagyni.
(8) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyeződjék. Bármilyen szállítmány szállításánál, fel-, illetve lerakásánál a
közterület beszennyeződik, a szennyezés előidézője köteles azt a szállítás alatt
folyamatosan, a fel- vagy lerakás elvégzése után pedig azonnal megtisztítani, illetve
megtisztíttatni.
(9) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, szennyeződést okozó
tevékenységet folytatni, valamint bárminemű rendszeres - nem hibaelhárító - jellegű
gépjármű, vagy szerelési tevékenységet folytatni.
(10) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a közterületet tisztítását, valamint a téli kézi
síkosság mentesítését az önkormányzat végzi.
4.§ (1) Közterületen rendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények esetén a terület
takarítását, tisztán tartását a rendezvény befejezése után egy napon köteles elvégezni
vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiállították.
(2) Aki részére az engedélyt kiállították köteles a Közszolgáltatóval közszolgáltatási
szerződést kötni a hulladék elszállítására. Amennyiben a terület takarításáról és a
hulladék elszállíttatásáról nem gondoskodik, azt az önkormányzat végezteti el a
költségeket megtérítteti az engedélyes által.
(3) Vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetéséről.
(4) Vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a szervezők kötelesek a várhatóan
keletkező hulladék, szemét befogadására megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő edény
elhelyezéséről gondoskodni.
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5.§ A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmény esetén
a) a belterületen lévő megállóhelyek tekintetében az önkormányzat,
b) külterületen lévő megállóhelyek tekintetében a közút kezelője
köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék, szemét
elszállításáról gondoskodni.
Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása
6.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós
használója, illetve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig
maga a használó, illetve - a bérleti jogviszony esetén - a bérlő (a továbbiakban
együtt: használó) köteles gondoskodni.
(2) Intézmények, szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi
üzlethelyiségek és más árusító helyek előtti járdaszakasz, magánparkoló tisztán
tartása, hó- és síkosság mentesítése a tulajdonos, illetve a létesítmény üzemeltető
kötelessége.
7.§ Az ingatlan tulajdonos (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda ( járda hiányában 1 méter széles
területsáv, illetve ha a járda útszegély mellett zöld sáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület) gondozásáról, tisztán tartásáról,
b) a gyomnövények eltávolításáról, kaszálásáról, allergén növények,
illetve a parlagfű irtásáról,
c) csapadékvíz lefolyásáról,
d) hulladék, szemét összegyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról,
e) hó eltakarításáról,
f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
g) az ingatlan megfelelő megműveléséről, rendben tartásáról.
Síkosság mentesítés
8.§ (1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák,
járdaszakaszok, a kerékpárút gyalogos közlekedésre kijelölt részéből egy
méteres szakasz, (járda hiányában egy 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 felhasználása díszburkolatokon, közutakon, járdákon tilos.
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(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:
a) a gyalogos közlekedési útvonalon,
b) az útkereszteződésben,
c) az útburkolati jeleken,
d) a kapubejárat elé, annak szélességében
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű
megállóhely és a járda között,
f) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű
létesítményein (pl: vízelzáró csap, közkifolyó, lámpaoszlop, tűzcsap,
áramszekrény, stb.).
Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok
9.§ (1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a szennyezést okozó - ha
annak személye nem állapítható meg -, akkor a terület tulajdonosa vagy
használója köteles biztosítani a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára
való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről.
(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során
keletkezett hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a
csapadékvíz elvezetését és a közlekedést ne akadályozza, valamint a
növényzetet ne károsítsa.
Hulladék szállítása
10.§ (1) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és
úgy szállítható, hogy a szállítmányból kihullás, kiporzás, 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 viseli ennek
költségeit és egyéb következményeit.
Közigazgatási bírság
11.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének minősül, ha a
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet a rendelet 3-10. §-okban meghatározott kötelezettségek teljesítését
elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem
minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy
tilalmak megszegőjével szemben 5.000.- forinttól 30.000.- forintig
közigazgatási bírság szabható ki, tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseire.
(3)

Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy
tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása a cselekmény
elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Balajt
Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(4) A pénzbírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesít a közterülethasználati díj fizetési, illetve a helyreállítási kötelezettség alól.
Záró rendelkezés
12.§ Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése szerint
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Balajt Kirendeltség hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2016. június 30.
Balajt, 2016. június 30.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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