
Szomor Község Önkormányzata 

15/2005.(X.26.)  rendelete 

 

a helyi környezet védelméről, a közterületek rendjéről 

és tisztaságáról. 

 

 

Szomor község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLVIII. törvény 31.§ (2) bekezdés a) pontjában és a 

környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. tv. 48.§ (3) bekezdés b) 

pontjában foglaltakat, Szomor község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet 

rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 

körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet célja Szomor község közigazgatási területén a köztisztaság fenntartása, a  az ezzel 

kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően 

rendezze. 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki. 

(2) A veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal 

összefüggő tevékenységre a mindenkor hatályos magasabb rendű jogszabályok az 

irányadóak. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3.§ 

 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely 

belterületből és külterületből áll; 

b) köztisztaság: a település belterületén lévő közutakon, tereken, sétányokon, járdákon és 

ezekhez tartozó műtárgyakon, továbbá közcélú zöld területeken, tereken keletkezett 

szemét összetakarításáról, elszállításáról a közterületek állandó tisztántartásáról, 

szükség szerinti portalanításáról való gondoskodás; 

c) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 

és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat 

céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei 

között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület 



rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása ( utak, terek), a pihenő és 

emlékhelyek kialakítása ( parkok, köztéri szobrok stb), a közművek elhelyezése; 

d) 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; 

e) zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a 

kerti burkolatokat és az építmények területét is; 

f) parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja a 

murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és szegéllyel elválasztott úttest 

és járda közötti szigetet is; 

g) lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület melléképületében 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek; 

h) nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan lakóépület és annak helyiségei, melyet 

bizonyíthatóan legalább három hónap óta nem laknak, illetőleg a használatot 

szüneteltetik; 

i) avar és kerti hulladék: falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok ( a 

továbbiakban: kerti hulladék ); 

 

 

A közterületek tisztántartása 

 

4.§ 

 

 

A közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról az önkormányzat a polgármesteri 

hivatal útján gondoskodik. 

 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 

burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az 

önkormányzat a  polgármesteri hivatal útján gondoskodik. 

(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 

megszüntetése a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

 

 

6.§ 

 

 

(1) Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartására az 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM számú 

rendelet 6.§ (1) bekezdése az irányadó. 

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakasz 

tisztántartásáról a nyitva tartás ideje alatt a tényleges használónak kell gondoskodnia, 

függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség 

kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(3) A tényleges használó, illetve tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, 

különösen a fű  nyírása, a járdára kinyúló ágak és bokrok  nyesése. 



(4)  Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsőt stb. a szükséghez 

képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot 

nem tartalmazó szóróanyagot ( homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt stb.) kell 

használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A 

szóróanyag beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodni. 

(5) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 

elvégezni, hogy az balesetet ne okozzon. 

(6) A járdáról  a letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy 

az se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 

 

7.§ 

 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra 

terjedően  az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az 

ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 

járdára ne csorogjon. 

 

8.§ 

 

 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek 

kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak ( 

bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell 

gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Közterületet rendeltetésétől eltérően, valamint önkormányzati tulajdonú ingatlant 

használni csak tulajdonosi hozzájárulás alapján lehet. Közterületen építési, bontási 

anyagot a polgármester által kiadott tulajdonosi hozzájárulásban meghatározott 

területen, a polgármester, vagy a képviselőtestület által kiadott hozzájárulásban 

megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni.  

(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 

keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 72 órán 

belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet 

helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(5) 1.  
(6) A közterületet, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlant használni csak tulajdonosi 

hozzájárulás alapján lehet.   

 

9.§1 

 

10.§ 

 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, egyéb hulladékot) csak olyan módon 

szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és szennyeződés ne 

keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződne, a szennyeződés előidézője 

köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 



(2) Ha bármilyen szállítmány fel- és lerakásánál, a közterület szennyeződik, a 

szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 

tisztítani. 

 

11.§ 

 

(1) 1.Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 

elhelyezni.  

(2) Épületen ( kapun, ablakon stb) egyéb létesítményen lévő, idejét múlt hirdetményt az 

elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon 

belül. Köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is 

gondoskodni. 

 

12.§ 

 

(1) 1. 
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba 

lehet elhelyezni. 

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, vagy az itt elhelyezett felszerelési tárgyakat 

beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(4) 1. 
 

       13.§1. 

 

14.§ 

 

(1) A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szórakozó helyek ( továbbiakban: üzletek ) 

előtt az üzemeltető köteles köztéri hulladékgyűjtő edényt elhelyezni és annak 

rendszeres ürítéséről gondoskodni. 

(2) Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetés során keletkezett hulladék 

elszállításáról, elhelyezéséről. 

(3) Az üzletben forgalmazott áruk göngyölegei közterületen még átmenetileg sem 

tárolhatók. 

(4) Utcai árus, mutatványos stb. köteles az általa bérelt területet, valamint annak 

közvetlen környékét állandóan tisztántartani, a tevékenység során keletkező hulladékot 

összegyűjteni és annak elszállításáról, elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.  

 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 

15.§ 2. 

 

 

Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése. 

 

16.§1. 

 

 

 

 



Záró rendelkezések 

 

17.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2005. november 1.-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet 

védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

11/2004.(VI.01.) Ör. rendelet.  

 

 

         Nagy György                                                             Sámson Istvánné 

         polgármester                                                         jegyzőt hely. főelőadó 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2005. október 26. 

 

 

                                           Sámson Istvánné 

                                          jegyzőt hely. főelőadó 

 

 

 
1. Módosította a 10/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. június 1-től. 

2. Módosította a 10/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. október 1-től. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


