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TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
18/2002. (XII. 10.)  

RENDELETE 

a település tisztaságáról, 
 a közterületek és ingatlanok rendjérôl 

Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében,  és az 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján Tura város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének 
és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket 
figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Tura város közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az 
ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak 
megfelelôen rendezze. 

(2) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony 
hulladékokra , a települési szilárd hulladék gyűjtésére, tárolására és ártalommentes 
elhelyezésére és az azokkal összefüggő tevékenységre, melyről külön önkormányzati 
rendelet rendelkezik. 

(3) A köztisztaság és a települési környezet megóvása elsőrendű közegészségügyi érdek, 
ezért ennek elômozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a 
szennyeződést, fertôzést eredményező tevékenységtől, illetôleg magatartástól 
tartózkodni. 

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 
(haszonélvezőjének ), másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a 
használati joggal rendelkezô bérlőnek kell gondoskodni. 

 

II. Fejezet 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

2. § 

(1) A város területén lévô ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, illetõleg rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

(2) A város köztereinek, közparkjainak tisztántartásáról, gondozásáról a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Csoportja gondoskodik. Közparkok listája:1  sz. melléklet 

(3) Az ingatlanok előtti és melletti közterület (járda, zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyai, 
útfelület) tisztántartásáról, rendbentartásáról, a csapadék elfolyását akadályozó egyéb 
anyagoktól való megtisztításáról az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles 
gondoskodni, kül- és belterületen egyaránt. A karbantartási munkákat évente kétszer, 
tavasszal és ősszel kötelezően el kell végezni. A tisztántartásról, rendbentartásról 
folyamatosan gondoskodni kell.  
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BELTERÜLETEN, ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEN: 
a) ahol a közterület mellett 2 házsor van, a karbantartási és tisztántartási munkákat a 

középen elhelyezkedő útfelület középvonaláig kell elvégezni a tulajdonosnak 
(használónak) 

b) ahol a közterület mellett 1 házsor van, a karbantartási és tisztántartási munkákat a 
teljes közterületen kell elvégezni a tulajdonosnak (használónak) 

c) ahol a közterület mellett 2 házsor van, és a közterület közepén helyezkedik el a 
csapadékvíz-elvezető árok,  a karbantartási és tisztántartási munkákat a középen 
elhelyezkedő árok középvonaláig kell elvégezni a tulajdonosnak (használónak) 

d) ahol a közterület mellett 1 házsor van, és a közterület másik oldala közparkkal 
határos, a karbantartási és tisztántartási munkákat az útfelület középvonaláig kell 
elvégezni a tulajdonosnak (használónak) 

KÜLTERÜLETEN,ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN: 
e) ahol az út mellett 2 teleksor van, a karbantartási és tisztántartási munkákat a köztük 

elhelyezkedő út középvonaláig kell elvégezni a tulajdonosnak (használónak) 
f) ahol az út mellett 1 teleksor van, a karbantartási és tisztántartási                                                             

munkákat a teljes út-területen kell elvégezni a tulajdonosnak (használónak) 
 
(4) Az önkormányzati tulajdonú közutak burkolt és burkolatlan útfelületének szervezett, 

rendszeres síkosság-mentesítésérôl, hóeltakarításáról, szeméttárolók 
kihelyezésérôl, ürítésérôl  a Polgármesteri Hivatal  Városüzemeltetési Csoportja 
gondoskodik. 

(5) Nem közterületen futó nyílt csapadékvíz elvezető árkok (a Galga, a Kis-Galga, az Emse 
patakok kivételével) és átereszek tisztántartásáról, rendbentartásáról, a csapadék 
elfolyását akadályozó egyéb anyagoktól való megtisztításáról kül- és belterületen az 
ingatlanok tulajdonosai, (használói) kötelesek gondoskodni a következők szerint: 
a) ahol az árok az ingatlanon belül van, kötelezett  az ingatlan tulajdonosa (használója)  
b) ahol az árok két ingatlan közös telekhatárán van, a kötelezett a két szomszédos 

ingatlan tulajdonosa (használója) 
karbantartási munkákat évente kétszer, tavasszal és ősszel kötelezően el kell                                                                                                                                           
végezni. A tisztántartásról, rendbentartásról folyamatosan gondoskodni kell.  
 

(6) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezô egyéb 
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezôdés 
megszüntetése, a szennyezôdést okozó szerv, illetve személy feladata. 
Aki a közterületet bármi módon beszennyezi, köteles azt feltakarítani, károkozás esetén 
azt megtéríteni.  

(7)  Köztisztasági szempontból járdának minôsül az a gyalogos közlekedésre rendelt 
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig 
(szegélyéig) terjed. 

(8) Az ingatlannal határos (közterület), járda tisztántartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(9) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek elôtti 
járdaszakaszt az üzlet tulajdonosának vagy használójának kell tisztántartani függetlenül 
attól, hogy a szemét üzleti tevékenységbôl származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 

(10) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége az általa gondozandó 
közterületen a gaz kiirtása, a járdára kinyúló, és közmű légvezetékek közelébe nyúló 
ágak és bokrok megfelelô nyesése. 

(11) Közterületen fát ültetni és kivágni a közterület kezelőjének hatósági engedélyével 
lehet. (Lásd: 2.sz. melléklet)  
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(12) Ónos esôtôl, jégtôl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször 
fel kell hinteni. 
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. 
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem 
szabad. 
A szóróanyag beszerzésérôl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(13) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

 (14) A szeméttároló edényeket rongálni, azokban kutatni, tartalmukat a közterületre 
önteni tilos.  

(15) A közterületen állatot legeltetni, vagy – a lábon hajtás esetét kivéve – állatot a 
közterületen tartani még felügyelet mellett sem szabad.  

(16) A közterületet érintő különféle munkálatoknál ügyelni kell arra, hogy a fák, növények ne 
károsodjanak, a berendezések, műtárgyak ne rongálódjanak. Amennyiben ez 
bekövetkezne, a kárt okozó köteles azt helyreállítani, és az okozott kárt megtéríteni.   

(17)   Közterület feltöltésére homok, kavics, zúzottkő használható. Bomló szerves anyag, 
növényi hulladék és egyéb hulladék feltöltésre való felhasználása tilos!  

(18) Tura város területén vasárnap- és ünnepnapokon minden nyílttéri égetés tilos!  
(19)  A fentiekben meghatározott munkálatokat, amennyiben a tulajdonos (használó) nem 

végzi el, úgy az önkormányzat a tulajdonos költségére elvégezteti.  

 3. § 

(1) Közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan közterülettel határos 
szakaszára terjedôen – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége. A csapadékvíz elvezető, és szikkasztó árok széle nem lehet magasabb a 
járda és az úttest szélétől. 
Átereszek esetében a tisztántartási kötelezettség csak az ingatlanra való 
bejutásra  szolgáló átereszre vonatkozik, illetve azokra a lefedett 
árokszakaszokra, amelyeket a tulajdonos, vagy használó a saját céljai érdekében 
lefedett. Pl. parkoló létesítése.
A kitermelt iszap elszállításáról a kötelezett gondoskodik. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Ahol az ingatlan szintje 
magasabb az útburkolat szélének szintjétől, ott csak rácsos tetejű áteresz létesíthető.

(3) Áteresz építése előtt az ingatlan tulajdonosa köteles a polgármesteri hivatal műszaki 
osztályánál egyeztetni a műszaki paramétereket.(fenékszint, tisztítónyílások beépí-
tése,rácsos tető beépítése) 

(4) Az ingatlanon keletkezô csapadékvíz saját területen történő elhelyezésérôl, illetôleg 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történô bevezetésérôl – elôzetes bejelentés 
alapján – az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(5) A csapadékelvezetô árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezetô árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 
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4. § 
 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elôtti területen) az 
építést végzô kivitelezőnek (építtetőnek) kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtôl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 
(bonyolítónak), ezt követôen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezônek kell gondoskodni 
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 
terjedjen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármesteri hivatal által kiadott közterület-
használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és 
idôtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan 
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterület bárminemû felbontása csak a jegyzô, az országos közúthálózatba tartozó utak 
tekintetében a közút kezelôjének hozzájárulásával lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésôbb a munka befejezésétôl számított 48 órán 
belül a kivitelezőnek, vagy az építtetőnek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell 
állítani, illetôleg meg kell tisztítani.  

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és 
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve 
elszállítani. 

5. § 

(1) Közterületen szennyezô anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan 
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyezôdik, a szennyezôdés elôidézôje 
köteles azt eltávolítani és a további szennyezôdés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyezôdik, 
a szennyezôdés elôidézôjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 
tisztítani. 

6. § 

(1) A város közterületén tilos jármûvet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyezôdést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyezôdés 
közterületre ne kerüljön, és környezetszennyezést ne okozzon. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos! 

 

7. § 

Hirdető berendezések, falragaszok, plakátok elhelyezésének szabályai 

(1) Az önkormányzat által fenntartott hirdetőhelyeken hirdetményt, plakátot elhelyezni csak a 
9/2000. (04.14.) számú, Reklámtevékenységről szóló önkormányzati rendelet szerint 
lehet. 

(2) 1 m2-es és annál nagyobb reklámtábla, hirdetőberendezés létesítése, elhelyezése köz- 
és magánterületen egyaránt - a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9.§-a alapján - kiemelt 
I.fokú Építéshatósági engedély köteles. 
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(3) A hirdetőberendezések és falragaszok elhelyezésének részletes szabályairól a 15/1997. 
számú - a Közterületek használatáról szóló - önkormányzati rendelet 17. §-a rendelkezik.   

(4) Tilos az építményeket, kerítéseket, élôfákat bármilyen felirattal, ragasztással 
megrongálni, beszennyezni.   

(5) Idejét múlt, közízlést, közszemérmet sértő hirdetményt az elhelyezô köteles azonnal 
eltávolítani, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyûjtésérôl és 
elszállításáról is gondoskodni. Ha az elhelyező ismeretlen, vagy nem elérhető, úgy az 
ingatlan tulajdonosa a kötelezett.  

 
8. § 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos! A köztisztaság 
megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, 
hulladékot (üveg, papír stb.), szennyezô vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, 
elszórni vagy eldobni tilos. 

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

(3) A köz és intézményterületekre kihelyezett, az utcák, terek, parkok kulturáltságát szolgáló 
nyitott hulladékgyűjtőkbe ipari hulladékot, törmeléket elhelyezni tilos. 

(4) Aki közterületet,  valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat 
beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(5) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegôjét szennyezi, az 
egészséget veszélyezteti, vagy élôsdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, 
sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet 
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos! 

(6) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
(7) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetôbe szállítani. 

Dögkút telephelye Galgahévíz községben található.  
Közterületen elhullott állatot – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a polgármesteri 
hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 

 
9. § 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármûvek 
tárolása közterületen tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevô 1,0 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkezô hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 
költségen elszállítani. 

10. § 

(1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az ingatlanról, és az ingatlanon álló 
épület tetôzetérôl az esôvíz, hólé a közterületre ne csorogjon. 

(2) Az ingatlanról a csapadékvizet a közterületen lévő nyilt csapadékvíz-elvezető árokba 
csak zártszelvényű vezetékben, és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. A 
csapadékvíz-elvezető árokba a csapadék vizet csak a közút kezelőjének 
hozzájárulásával szabad bevezetni. Az önkormányzati tulajdonú utak esetében Tura 
Város Polgármesteri Hivatalától, számozott közutak esetében a PEMÁK Kht-tól kell 
hozzájárulást kérni.  A számozott közutak és önkormányzati utak jegyzékét a 2. sz. 
melléklet tartalmazza.  

(3) A település területén lévô állóvízbe,  élô vízfolyásokba, belvízelvezetô árkokba tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezni tilos! 
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11. § 

(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjármû forgalmat ne akadályozza. 

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 
– a gyalogos közlekedési útvonalon, 
– az útkeresztezôdésben, 
– az úttorkolatban, 
– a kapubejárat elé, annak szélességében, 
– a tömegközlekedésre szolgáló jármû megállóhelyénél, a jármû megállóhelye és a 

járda között, 
– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekû létesítményein. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 
takarítani. 

 12. § 

A települési szilárd hulladék és kerti (komposztálható) hulladék gyûjtésérõl, elszállításáról és 
ártalommentes elhelyezésérõl külön rendelet rendelkezik.  
 

III.Fejezet 
 Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

13.§. 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakóhelyen  szabad égetni úgy, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt ne 
okozzon.Vasárnap - és ünnepnapokon a nyílttéri égetés tilos ! 

(2) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelôberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, 
illetôleg a tűz eloltható. 

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

14. § 

 Árnyékszékek, illemhelyek tisztántartása 

(1) Minden  árnyékszéket, illemhelyet tisztán, bűzmentesen, rovar- és rágcsálómentesen kell                                                                                                                                     
üzemben tartani. 

(2) Az illemhelyek, latrinák űrgödrét  szükség szerint ki kell üríteni, és a folyékony 
hulladékokra vonatkozó rendelet szerint elszállítani. Az árnyékszékek, 
űrgödrök,csatornák,valamint a szennyvízgyűjtõk tisztítása alkalmával kikerülõ anyagot a 
jegyzõ által kijelölt helyre szabad, megfelelõ kezelés után leengedni. 
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(3) Kézi eszközökkel történõ tisztítást és elszállítást október 1-tõl március 31-ig hajnali 3 
órától- reggel 6 óráig,április 1-tõl- szeptember 30-ig hajnali 2 órától- reggel 5 óráig 
szabad elvégezni. Ez a korlátozás a tõzeggel, vagy más nedvszívó anyaggal kezelt 
ûrgödörre nem vonatkozik, de tõzeggel kezelt űrgödröket nem szabad még ideiglenesen 
sem a közterületen lerakni. Az idõbeni korlátozás a gépi eszközökkel történõ tisztításra 
nem vonatkozik. 

(4)  Árnyékszék, illemhely létesítése kiemelt I.fokú Építéshatósági engedély köteles. 
(46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9.§ j) pontja szerint.)  

(5) Az árnyékszék űrgödre maximum 1 m3 térfogatú, vízzáró anyagú tartály lehet. (Pl. 
Vízzáró beton, fémtartály, stb.)  

(6) Az űrgödörbe semmiféle folyékony szennyvíz nem vezethető bele.  

(7) Az állattartás szabályairól szóló 8/2001. (X.27.) sz. önkormányzati rendelet 9. § (2) 
bekezdés szerint kiképzett vízzáró trágyatárolóra is telepíthető árnyékszék.  

 15.§. 

Kutak és élővizek tisztántartása 

(1) Az ivóvizet szolgáltató kutak környezetét az üzemeltetõnek különös gonddal kell 
tisztántartani és megvédeni az esetleges szennyezõdéstõl. Környezetét úgy kell 
kiképezni, hogy az elcsurgó víz a kútba vissza ne folyhasson. 

(2) Olyan szennyezõ forrást, amely a kút vizét közvetlenül, vagy a talajon keresztül 
szennyezheti, a közegészségügyi, vízügyi, építésügyi hatóság által elõírt védõ-
távolságon belül nem szabad létrehozni, fenntartani. 

(3) Ivásra alkalmatlan kutat, forrást az ÁNTSZ javaslata alapján „NEM IVÓVÍZ” feliratú 
táblával kell ellátni. 

(4) Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, forrás környékén mosakodni, gépjármûvet mosni, 
állatokat itatni tilos. 

(5) Ásott vagy egyéb használaton kívüli kútba csapadékvizet vagy szennyvizet bevezetni 
tilos.  

(6) Élővizekbe csapadékvizet bevezetni csak a kezelő engedélyével lehet. Engedélyező
hatóság: KÖVIZIG, - Bp. Rákóczi út 41. ;  

(7) Élővizekbe szennyvizet, más szennyező anyagot bevezetni tilos.  

 

IV. Fejezet  
 A köztisztasági rendelkezések megszegésével kapcsolatos szabálysértés 

16. § 

 (1) Szabálysértést követ el az, s vele szemben a (2) bekezdés szerint kell eljárni, aki 

(a ) az általa használt, illetve tulajdonát képezô ingatlant nem mûveli meg,azt nem tartja 
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 
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(b) az ingatlan és az ingatlan elôtti járda, és az útfelület felezővonaláig az útfelület 
tisztántartásáról,karbantartásáról, az ingatlan elôtti járda hó eltakarításáról, síkosság-
mentesítésérôl nem gondoskodik,  
(c)   útpadkát, járda és árok közötti,illetve árok és út közötti közterület szakaszt úgy képez ki, 
hogy a víz árokba jutását akadályozza.  
(d) az ingatlan elôtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 
(e) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elôtti járdán, illetve mellette nôtt gazt 
nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérôl nem gondoskodik, 
(f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem e rendelet szerint helyezi el 
(g)a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármûközlekedést akadályozó módon rakja 
le. Havat útkeresztezôdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló 
jármû megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekû 
létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 
(h) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó 
utcai aknába, illetôleg a csapadékelvezetô árokba vezet, önt, 
(j) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
(k) építményeket, kerítéseket, élôfát bármilyen felirattal megrongál, 
(l) közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat 
nem tisztítja meg, 
(m) a gondozott zöldterületre jármûvel ráhajt vagy azon parkol, 
(n) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 
(o) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 
gépjármûvet közterületen tárol, 
(p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyûjti 
össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
(q) a településen lévô állóvízbe,  élôvízfolyásokba, belvízelvezetô árokba tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezi, 
(r) a rothadó bûzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítésérôl haladéktalanul nem 
gondoskodik, 
(s) avar és kerti hulladékok nyílt téren történô égetését nem a rendeletben foglaltak szerint 
végzi 
(t) az árnyékszékek,illemhelyek tisztántartására e rendeletben elõírt rendelkezéseket 

megszegi 
(u) a kutak tisztántartásáról nem e rendeletben foglaltak szerint gondoskodik. 
 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 

tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minôsülô cselekmény nem valósul 
meg – szabálysértést követ el,és 30.000.-Ft-ig terjedô pénzbírsággal, illetve tettenérés 
esetén 500.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal sújtható. 

 

V.fejezet 

Eljárási szabályok 

18.§.  

E rendelet szabályainak megsértése esetén- amennyiben az intézkedésre jogszabály nem a 
jegyzõt vagy más szervet jogosítja fel- a polgármester jár el. A polgármester eljárására a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvényben megállapított kivételekkel az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.évi IV.törvényt kell alkalmazni. 
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VI. Fejezet  
Záró rendelkezések 

19. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. A 
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztasági tevékenységrõl szóló 
3/1986.sz.tanácsrendelet, és a közterületek használatáról szóló 15/1997. Sz. 
önkormányzati rendelet  3; 4; 5.§-a hatályát veszti. 

 
(2) Aki az árnyékszéket nem e rendelet előírásainak megfelelően alakította ki és használja, 

köteles e rendelet hatálybalépésétől számított 2 éven belül az előírásoknak megfelelően 
kialakítani azt. 

 
(3) Aki a nyílt csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkokat nem e rendelet előírásainak 

megfelelően alakította ki és használja, köteles e rendelet hatálybalépésétől számított 2 
éven belül az előírásoknak megfelelően kialakítani a nyílt csapadékvízelvezető és 
szikkasztó árkokat és azok széleit, különös tekintettel arra, hogy a csapadékvíz az 
árkokba az árok teljes hosszában akadálymentesen befolyhasson.  

 

Tóth István sk. 

 

Czeczéné dr.Szirmai Gabriella sk. 
polgármester   jegyzô  

 

1.sz. melléklet: 

KÖZPARKOK LISTÁJA
Útfelülettel többnyire  körülhatárolt közterületek 
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- Kaszinó téri II. világháborús emlékmű közvetlen környezete  
- Kónya park 
- Liszt Ferenc tér (Birge tér) 
- Posta melletti park  
- Millenniumi emlékmű parkja  
- Szent János sor ivókút parkja  
- Szele Andor és társai obeliszk – Bartók tér 
- Iskola utca elejének parkja  
- Táncsics Mihály út és Táncsics Mihály köz közötti háromszög 
- Vácszentlászlói úti régi vásártér  
- ........ 
 

2.sz. melléklet: 

SZÁMOZOTT KÖZUTAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI UTAK JEGYZÉKE

SZÁMOZOTT KÖZUTAK:  Állami tulajdon, kezelő: PEMÁK Kht.  
 
- 3104 jelű Gödöllő-Hatvan összekötő út belterületi szakaszai:  

Vácszentlászlói út, Régi vásártér  egy szakasza(hsz 1-6), Táncsics Mihály út, Hatvani út, 
és a közút külterületi szakaszai 
 

- 3105 jelű Aszód-Sülysáp összekötő út belterületi szakaszai:  
Galgahévízi út, Rákóczi Ferenc út, Tabán út, Petőfi Sándor tér egy szakasza(hsz 1-2; 27-35), 
Bartók Béla tér egy szakasza(hsz 1-4; 21, 36), Kossuth Lajos út egy szakasza(hsz 1-37; 120-164), 
Park út egy szakasza(hsz1-16; 38-39), Zsámboki út 
és a közút külterületi szakasza 

 
- 31313 jelű, a Templomtól a Vasútállomásig vezető közút:  

Petőfi Sándor tér egy szakasza(hsz 14-26), Szent István út a  hurkot kivéve(hsz 93-97)  
 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZUTAK: 

Az összes többi belterületi út és utca, tér, köz, és külterületi út. 


