
Ászár Község Képviselő-testülete 

1/2004. (I.27) sz. önkormányzati rendelete 

közterületek tisztaságáról 

-egységes szerkezetben: 2012.05.01 – 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 31. §. /2/ bek-ben kapott felhatalmazás 

alapján a képviselő-testül a következőket rendeli 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§ 

A község területén tartózkodó minden személy és ott tevékenységet folytató jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság közreműködik a község 

közterületeinek tisztántartásában. 

2.§ 

/1/ A közterületek tisztántartása általános kötelezettségként a képviselő-testület feladata és 

felelőssége, melyet a polgármesteri hivatal útján érvényesít. 

/2/ A közutak tisztántartásáról a fenntartó gondoskodik. 

/3/ A települési szilárdhulladék gyűjtésének, tárolásának, elszállításának valamint a temetők 

tisztántartásának szabályait külön rendelet határozza meg. 

3.§ 

A közterületek tisztántartásával kapcsolatos költségek fedezetét az éves költségvetésben kell 

biztosítani. 

4.§ 

/1/ A közterületek tisztántartásával kapcsolatos, az önkormányzatot terhelő költségek fedezete 

az éves költségvetésben kerül megtervezésre. 

/2/ A képviselő-testület ösztönzi a közterületek tisztántartását, virágosítását. 

II. fejezet 

Az ingatlan használójának kötelessége 

5.§ 

/1/ Az ingatlan tisztántartásáról annak használója gondoskodik. 

/2/ Ha az ingatlannak használója nincsen, a tisztántartási kötelezettség a tulajdonost 

(haszonélvezőt) terheli. 



6.§ 

/1/ A használó gondoskodik 

a.) az ingatlan előtti járdaszakasz és kapubejáró, 

b.) az ingatlan és közút közötti zöldterületek és nyílt vízelvezető árok 

tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről,gondozásáról, gyommentesítéséről, az ott 

található fák (bokrok) botolásáról, olyképpen, hogy a közlekedést, a kilátást a fák (bokrok) 

ágai ne akadályozzák. 

/2/ Üzletek és középületek (együtt: középületek) használója (vagy megbízottja) köteles: 

a.) a középület homlokvonalába tartozó járdaszakaszt naponta felseperni, 

b.) a középület kijáratától számított 2 méteren belül hulladékgyűjtő edényzetet elhelyezni, 

és annak ürítéséről gondoskodni. 

 

/3/ Alkalmi árusok, búcsúsok, vidámparki szolgáltatók a közterületet csak engedély 

birtokában használhatják és az általuk okozott szennyezést kötelesek megszüntetni, a 

hulladékot gyűjtőbe elhelyezni, a használatra kijelölt közterület határvonalától minden 

irányban 2 méterre felseperni. 

 

7.§ 

/1/ Közterületen építőanyagot, tüzelőanyagot legfeljebb 3 napig szabad elhelyezni. Ezt 

meghaladó idejű közterület igénybevételéhez a polgármester engedélye szükséges. 

/2/ Az úgynevezett illegális szemételhelyezés megelőzése, felszámolása az ingatlan 

használójának kötelessége. 

 

 

III. fejezet 

A közterület használatának korlátozása 

 

8.§ 

 

Tilos a közterületen: 

 építési törmeléket elhelyezni, 

 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú gépjárművel rendszeresen parkolni, 

 autót mosni, vagy szerelni, 

 gépet, berendezést, háztartási gépet kihelyezni, azt ott tartósan tárolni, 

 tüzet rakni, hulladékot, falevelet égetni. 

 

9.§ 

 

Közszolgáltatást biztosító közműberendezés használatát hó felhalmozásával, építési anyag 

elhelyezésével akadályozni nem szabad. 



IV. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

10.§ 

A rendelet alkalmazásában 

közterület: közút, járda, tér, park, árok, vízfolyás, híd, áteresz, tömegközlekedést szolgáló 

váróhelyiség, járdasziget. 

ingatlan: telek, lakóház, üzlet, középület, gyárépület, raktár, valamint ezek udvara, kertje, 

parkolója. 

tisztántartás: olyan emberi tevékenység, melynek következtében a szennyezés és síkosság 

megszűnik, a hulladék – ide nem értve az állattartásból származó hulladékot- elszállítására 

illetve ürítésre alkalmas gyűjtőedénybe kerül, a gyomok kiirtásra kerülnek. 

rendszeres parkolás: a gépjárműre történő fel- és lerakodás, a műszaki hiba elhárításához 

szükséges időt meghaladó megállás a nem kijelölt helyen. 

11.§
1
 

12.§ 

A rendelet 2004.március 1. napján lép hatályba. 

 

 

                  dr. Mikolasek Sándor sk.                                        dr. Árvai Lajos sk. 

                             jegyző                                                                polgármester 

 

 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletben 

szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló a 11/2012. (IV.24.) önkormányzati 

rendelete 1. § 2. pontja. Hatályon kívül: 2012. május 1.  

 


