Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2000. (V. 23.) KT. Rendelete
a települési környezet fenntartásáról, a köztisztaságról
Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l6. § (l) bekezdésében
foglaltakra, valamint a többször módosított 1/1986. (II.21.) ÉVM- EüM
együttes rendeletben foglaltakra, Tiszavárkony Község köztisztaságának
javítása érdekében, valamint a települési környezet javuló színvonalú
fenntartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén lakcímmel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyekre, jogi személyekre,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra.
(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartás az elsőrendű
közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles
hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező
tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.
(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának,
használójának haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok
tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek kell
gondoskodnia.
(4) Az ingatlan és a rajta lévő lakás, lakás céljára használt más helyiségek,
melléképületek tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló
mentesítéséről a használók kötelesek gondoskodni.
(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az
önkormányzat gondoskodik.
2. §
(1) A község területén lévő ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai
kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól,
szeméttől megtisztítani.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett
szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy
feladata.
(3) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre
rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az

úttest széléig /szegélyéig/ terjed, ha a járda területén szilárd útburkolattal
ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még üres füves rész, vagy virágos
sáv van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni.
/továbbiakban: járda/.
(4) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Intézmények,
kereskedelmi, vendéglátó egységek, üzemek, üzlethelyiségek, elárusító helyek
előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül
attól, hogy a szemét üzleti /üzemi/ tevékenységből származik-e. Ez a
kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével
kapcsolatos feladatokra is.
(5) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda melletti gaz
kiirtása, a járdára kinyúló és a közlekedést akadályozó ágak, és bokrok
megfelelő nyesése.
(6) Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság
mentesítését a jegyző a rendszeresen mulasztó tényleges használó,
tulajdonos helyett a tényleges használó, illetve tulajdonos költségére
elvégeztetheti.
3. §
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti
szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
(2) A járműbehajtók átereszeinek jókarbantartása és tisztántartása az
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő
elhelyezéséről, illetőleg a kiépített csapadékcsatornába történő bevezetéséről,
az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet bevezetni tilos! Eldugulás
vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot /szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket stb./ a közcsatornába beleönteni, bevezetni tilos!
4. §
(1) A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet,
trágyalevet levezetni tilos!
(2) Aki közterületet, belvízelvezető árkot beszennyezi, köteles annak
megtisztításáról azonnal gondoskodni.

5. §
(1) Közterületen bárminemű burkolat /úttest, járda stb./ felbontása csak a
jegyző hozzájárulásával lehetséges.
(2) Közterületen a köztisztaság megóvása érdekében szemetet, hulladékot,
szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni tilos!
(3) Szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített szeméttartóba
lehet elhelyezni.
6. §
Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek,
járművek tárolása közterületen T i l o s !
7. §
A nem háztartási szemét összegyűjtéséről és saját költségén történő
elszállításról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha az nem
állapítható meg, az elszállításról az ingatlan tulajdonosának kell
gondoskodnia. Az ilyen szemetet szállításig olyan helyen kell összegyűjteni és
tárolni, ahol az a környezetet nem szennyezi, és a forgalmat nem
akadályozza.
8. §
Hatályon kívül helyezve*
9. §
Ez a rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2000. május 23-án történő
kihirdetéssel lép hatályba.
Tiszavárkony, 2000. április 06.
Mészáros Zoltán s.k.
polgármester

Hatvani Júlia s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2000. május 23.
Hatvani Júlia s.k.
Jegyző
*Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (5)
bekezdése 2012. május 01-től

