
 1 

TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
………. /2017.(….)  önkormányzati rendelete 

 
A település köztisztaságáról 

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Mötv. 8. § (2) 
bekezdésére –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések    

 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy Tápióság község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, 
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak 
megfelelően rendezze.  
 
(2) 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.  
 
(3)A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési 
környezet /elsősorban a közterület/ szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg 
magatartástól tartózkodni. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
2.§ 

(1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 
álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

(2) Tisztántartás: az egyes ingatlanok valamint közterületek tisztítása, hó- és síkosság 
mentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és rágcsálómentesítése. 
 

Ingatlanok tisztántartása 
 

3.§ 
 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, 
illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő 
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg –a bérleti 
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) 
köteles gondoskodni.  
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(2) A bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat 
megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól 
megtisztítani.  
 
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek 
tevékenysége során, a közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést 
okozó szerv, illetve személy feladata.  

Az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladata 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával 
kapcsolatos feladatai: 

a. az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában 
egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes 
területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt 
területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant 
két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek; 

b. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, 
hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása; 

c. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a 
láthatóságot ne akadályozza. 

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés a) - c) pontjaiban szereplő feladatait nem 
teljesíti, a szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és 
felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti.  

(3) Az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le kell tisztítani. Tilos a járdán lévő 
hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak 
műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik, 
szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni. Az ingatlan használója az 5. §-ban 
meghatározottak szerint köteles a síkosság- mentesítést elvégezni. 

(4) Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját 
hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét. 

(5) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha 
felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan 
használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlan használójának 
(tulajdonosának) terhére, költségére és felelősségére az Önkormányzat elvégezteti. 

(6) A járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.  
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Hó- és síkosság mentesítés 

5. § 

(1) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog 
közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a 
gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét. 

(2) Hórakást tilos felhalmozni. 

• útkereszteződésben, 
• útburkolati jeleken, 
• tömegközlekedési járművek megállóhelyén, 
• közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb 

közlétesítmény (pl. lámpaoszlop) köré, 
• kapubejárat elé annak teljes szélességében 

 (3) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált járdák, lépcsők tisztítására a település 
közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot 
(fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet használni. Szükség esetén 
naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést. 

 
Kiskerti égetés 

 
6.§ 

 
(1) Belterületen kizárólag csak kerti hulladékot szabad elégetni. Az égetés során figyelembe 
kell venni a széljárást, a körülményeket. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. 

 
(2) Közterületen és magáningatlanon keletkező falevelet és egyéb hasonló hulladékot pénteki 
napon 7-19 óráig, szombaton 8-12 óráig szabad égetni. 
 
(3) Mind belterületen, mind közterületen tilos műanyagot, gumit, textíliát és vegyi anyagot 
égetni.  
 

Külterületi égetés 
 

7.§ 
 

Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést 
végezhet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 
szabályai szerint. 
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Építkezéssel, bontással kapcsolatos feladatok 
 

8.§ 
 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell 
biztosítani a tisztaságot.  
(2) A 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) 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 
keletkezzen. 
  
(4) Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a polgármester, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.  
 
(5) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag 
keletkezik, úgy, azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 7 napon belül a 
kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell 
állítani, illetőleg meg kell tisztítani.  
 

Vegyes  rendelkezések 
 

9.§ 
 

(1) Az alkalmi árusítással helyet használó köteles a helyét megfelelően tisztán tartani az 
aznapi árusítás során keletkezett szemetet az árusítás befejezése után  összegyűjteni és a 
kijelölt szemétgyűjtőbe elhelyezni. 
 
(2)Patakmedrek tisztántartásáról a kezelő folyamatosan köteles gondoskodni. 
                                                                        
(3) Üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti járdát, közterületet a helyiség használója köteles 
a nyitva tartás idején túl is tisztántartani, télen a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről 
gondoskodni. 

(4) Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely 
a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti, sem 
közterületen, sem magánterületen felhalmozni tilos. 

(5) A település közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell 
végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.  
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Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
(1) Jelen rendelet 2017.június 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 18/2011.( XII.1.) ,a 
12/2011.(VI.30.), a 13/2007.(XII.21.) rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
6/ 2007. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Tápióság,…………… 

 
         dr.Pap Anikó                                                     Halasi Anita  

                         jegyző                                                         polgármester 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet egységes szerkezetben ……………………. napján a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
 
Tápióság,………………………. 
 
                                                                                              dr.Pap Anikó  
                                                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


