
Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2018. (V.15.) számú önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról

Ócsárd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  5.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések
1.§

E rendelet alkalmazásában:
1. közterület:  az  épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.

törvény 2.§ 13. pontja szerinti meghatározás
2.  tisztántartás:  ingatlanok  és  közterületek  tisztítása,  hó-,  síkosság-,  gyom-  és

pormentesítése.

II. fejezet
Közterületek tisztántartása

1. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok és az azok ellátására
kötelezettek

2.§
A  köztisztaság  megőrzésében  mindenki  köteles  hathatósan  közreműködni  és  a  települési
környezet szennyezését, fertőzését eredményező tevékenységtől és magatartástól tartózkodni.

3.§
A közterület szervezett és rendszeres tisztántartásáról az önkormányzat az e feladat ellátására 
alkalmazott dolgozók útján gondoskodik.

4.§
(1) Anyagszállításnál a szállító köteles tevékenységét úgy végezni, hogy a közterület ne

szennyeződjön.  Ha  bármely  szállítmány  fel-  vagy  lerakásával  a  közterület
szennyeződik,  a  szennyeződés  előidézője  köteles  azt  a  munkavégzés  után  azonnal
eltakarítani.

(2) Az építési munka során keletkezett – közterületen tárolt – építési törmeléket, egyéb 
hulladékot a tevékenység befejezése után legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani. Az 
építési hulladék közterületen történő tárolására a közterület-használatról szóló rendelet
szabályait kell alkalmazni.

5.§
Az önkormányzat a közterületek tisztántartását időbeni korlátozás nélkül végezheti.



6.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni

a.) az ingatlanát határoló gyalogos közlekedési felület – ide nem értve az azzal egybeépített
autóbusz  megállóhelyet,  továbbá  az  azon  lévő  építményt  és  utcabútort  –
vonatkozásában:
aa.) burkolattal ellátott járda, kijelölt gyalogút teljes,
ab.) burkolattal ellátott gyalogos közlekedési felület hiányában legalább 1 méter széles
sávnak a tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről,

b) ingatlanát határoló zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,
c) az ingatlanáról az úttestre, vagy járdára kinyúló ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék

elszállításáról,
d) az ingatlana előtti, melletti nyílt árok, áteresz tisztántartásáról és a csapadékvíz zavartalan

lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
(2) A közös tulajdonú épületek előtti járdaszakasz tisztántartása a tulajdonosok, illetve a

használók  kötelesség,  melyet  egymás  közti  megállapodás  szerint  végeznek,  ennek
hiányában egyetemlegesen felelnek a feladat elvégzéséért.

2. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos tiltó tevékenységek

7.§
(2) Közhasználatú  zöldterületre  kiültetett  növényt  szedni,  károsítani,  vagy  élő  növény

részeit engedély nélkül begyűjteni tilos.
(2) A  közterületet,  annak  berendezési  tárgyait  nem  szabad  mérgező,  tűz-  és

robbanásveszélyes, fertőző vagy más, az életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető
anyaggal beszennyezni.

8.§
A gyalogos és a közúti forgalom zavartalansága érdekében a havat nem lehet felhalmozni
a.) útkereszteződésben, útcsatlakozások közvetlen közelében a beláthatóságot akadályozó

módon,
b.) járdaszigeten,
c.) gyalogos átkelőhelyeken,
d.) a  közösségi  közlekedés  biztosításához  szükséges  területeken,  továbbá  a

közszolgáltatáshoz tartozó berendezési tárgyakon, vagy azok közvetlen közelében,
e.) a csapadékvíz elvezetését szolgáló felszíni létesítményeken.

3. A szabályok megszegésének következményei

9.§
E rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-
testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  ezek  megsértésének
következményeiről szóló …….. önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.



III. fejezet
Záró rendelkezése

10.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik. 

Ócsárd, 2018.04.27. 

Keserű Zoltán Szauer Tímea
polgármester                                                                                     jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Ócsárd, 2018.05.15. 
                                                                                           Szauer Tímea
                                                                                                                        jegyző


