Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
A köztisztaság fenntartásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya
1. § (1) A rendelet célja Kápolnásnyék község területére vonatkozó kötelező érvényű
magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a település területén a köztisztaság
fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Kápolnásnyék község közigazgatási területére.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden Kápolnásnyék község területén tartózkodó jogi
és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra, továbbá
valamennyi ingatlantulajdonosra, használóra.

2. Közterületek tisztántartása
2.§ (1) Az Önkormányzat a közterületek rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatait az
érintett ingatlantulajdonosok e rendeletben meghatározott közreműködésével látja el.
(2) Közutak, közparkok, közterek, járdák, tisztántartása, síkosság-mentesítése, a keletkező
szemét összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata. Ennek keretében elvégzi:
a. a)az utcai hulladékgyűjtő edények rendszeres kiürítését és tisztántartását,
b. b)a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartását, általános jellegű
takarítását,
c. c)a hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési
feltételek megvalósítása érdekében.
d. d)az illegális lerakók feltárását, felülvizsgálatát, felszámolását, tiltó táblák
kihelyezését, a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzet ürítését, karbantartását
pótlását,
e. e)a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtését, elszállítását, és
f. f)a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztántartását, karbantartását.

3. A tulajdonosok kötelezettségei

3.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója,
haszonélvezője vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
a) az ingatlan és az ingatlan közterülettel határolt oldalánál lévő járdaszakasz, zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról, a
zöldsáv karbantartásáról,
b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók
irtásáról,
c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és ezek műtárgyai tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d) az ingatlanról, vagy az ingatlan előtti területről a járda és az úttest fölé nyúló ágak
megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, kerékpárúton a kerékpáros,
illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok láthatóságát,
valamint a megfelelő védőtávolságot az elektromos hálózat vezetékeitől, és
e) az ingatlannal szomszédos járda hó- és síkosság-mentessé tételéről.
(3) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek esetében az (1) bekezdésekben írt
kötelezettségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei.
(4) Intézmények, szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és
más árusító helyek előtti járdaszakasz, parkoló tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése a
létesítmény üzemeltető kötelessége.
4. A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak
4.§ (1) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet,
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni.
(2) A Közszolgáltató által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb
lomok elhelyezése.
(3) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet, továbbá a szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edényzetét megrongálni, eltávolítani, vagy bele nem
való hulladékot beletenni.
(4) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok,
bárminemű építmények, valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák, közvilágítási
oszlopok, áramszekrények összefirkálása, elmozdítása, valamint megrongálása.
(5) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet,
trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld hulladékot,
építési törmeléket, egyéb hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos.
(6) Közterületen tilos állatot legeltetni, illetve állati ürüléket hátrahagyni.

(7) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, szennyeződést okozó
tevékenységet folytatni, valamint bárminemű rendszeres – nem hibaelhárító – jellegű gépjármű,
vagy szerelési tevékenységet folytatni.
5. Anyagok szállításából és mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés
eltávolítása
5.§ (1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön és
a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, és csepegés ne keletkezzen.
Könnyen kihulló anyag (pl.: homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön szállítható,
amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.
(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a
közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű
üzembentartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni, és további szennyeződés
megakadályozásáról gondoskodni.
6.§ (1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan tulajdonosa köteles úgy
végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését.
(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület
szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani és a
közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot
helyreállítani.
(3) A mezőgazdasági területek művelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az
árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi,
hogy a víz a közútra kifolyjon.
6. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,
jogkövetkezmények
7.§ A köztisztasággal kapcsolatos, e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – szükség esetén az érintett hatóságok
bevonásával – ellenőrzi.
8.§ (1) A rendelet 2.-6.§-ában megfogalmazott magatartási szabályok (amennyiben a
cselekmény nem szabálysértés, vagy bűncselekmény) be nem tartása esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság, valamint 50.000.-Ft helyszíni bírság kiszabására jogosult.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott bírság ismételten is kiszabható.
7. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
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