
Úri Község Önkormányzatának 

9/2011.(IX. 05.) számú rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról 

 

Úri község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XCIII. Törvény 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

köztisztaság fenntartása az ingatlanok tisztántartása érdekében az alábbi 

rendeletet alkotja:  

 

Általános rendelkezések 

 

1. §.  

 

1.) Ezen önkormányzati rendeletben előírtak betartása elsőrendű 

közegészségügyi, környezetvédelmi és községképi szempontból is fontos 

érdek, ezért végrehajtásában mindenki köteles közreműködni.  

 

2.) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített 

környezet megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása. 

 

3.) 1./ E rendelet hatálya Úri Község közigazgatási területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató 

magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.  

 

2./ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a 

települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő 

tevékenységekre.  

 

 

Ingatlanok és közterületek tisztántartása  

 

2. §.  

 

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós 

használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos ) 

másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlan részek, helyiségek) 

tisztántartásáról pedig a használó, - bérleti jogviszonyból származó 

kötelezettsége szerint – a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles 

gondoskodni.  

Ezen belül: 

a.) a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek tisztaságáról, 

rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak,  

b.) lakásnak és a lakáscéljára használt más helyiségnek, továbbá a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó épületeknek a 

tisztaságáról, rendszeres takarításáról rovar- és rágcsálómentesítéséről 

pedig a használónak kell gondoskodni.  
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3. §.  

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:  

a) az ingatlan, az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 

széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes terület),  

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:  

a) ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok 

  megfelelő nyeséséről, 

b) ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 

c) A várható ügyfél forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú 

hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá 

rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról.  

 

(3) Járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása 

minden esetben az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának 

kötelessége.  

(4) A település területén lévő vízfolyásokba azok medrébe, csapadékvíz 

elvezető árokba szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait, az árkot 

szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni, megszüntetni tilos.  

(5) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a 

nyitva tartás ideje alatt, a használó köteles tisztántartani és a hulladékot 

eltávolítani, egyéb időpontokban erről a tulajdonos köteles gondoskodni 

ettől eltérő megállapodás hiányában.  

(6) A tulajdonos (használó) a kirakatot, ablakot, kaput, cégtáblát, 

reklámtáblát stb. a szükségesnek megfelelően, de legalább 

negyedévenként az utcanév táblát, valamint az úttartozékokat és a 

forgalomtechnikai berendezéseket félévenként köteles megtisztítani.  

(7) Tilos közútra, útpadkára árokba, patakokba, közterületekre, külterületre 

salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és elhelyezni.  

 

 

4. §.  

 

(1) A járdáról letakarított havat úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog 

közlekedők számára 1 m széles terület szabadon maradjon.  

(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos 

felhalmozni:  

a) útkereszteződésben, úttorkolatban, úton 

b) kapubejárat elé, annak szélességében, 

c) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű 

megállóhelye és a járda közé,  

d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap stb.) és 

egyéb közérdekű létesítmény (közvilágítási lámpaoszlop stb.) köré.  
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(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon, járdákon, szükség 

esetén, naponta többször is síkosság mentesítést kell végezni. A 

szóróanyagról a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.  

 

 

5. §.  

 

(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek és parkok 

fenntartásáról Úri Község Önkormányzata gondoskodik, részben az általa 

megbízott szolgáltató útján, részben az érintett tulajdonosok, használók 

kötelezésével.  

 

(2) A település közterületein szemetelni vagy a közterületet más módon (pl. 

gépjármű mosásával) beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési 

és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő 

berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb növényzetet 

beszennyezni, rongálni tilos.  

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka 

stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület 

közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.  

(4) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet 

beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, 

megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, 

illetőleg akinek érdekében a szállítás történt. Ha a közterület 

beszennyezője nem állapítható meg, úgy a közterületen okozott 

szennyeződés megszüntetéséről – a közterület tulajdonosának költségére 

az önkormányzat intézménye gondoskodik, minden más közterületen 

okozott szennyeződés megszüntetéséről a terület tulajdonosa (fenntartója) 

a saját költségére köteles – a hozzá beérkező jelzés után – haladéktalanul 

gondoskodni.  

(5) Aki közterületen – engedély nélkül – települési szilárd hulladékot rak le, 

köteles azt saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a 

meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról – a kötelezett 

költségére – az önkormányzat intézménye gondoskodik. Ha a hulladékot 

lerakó személye nem állapítható meg, a hulladék elszállításáról az 

önkormányzat intézménye gondoskodik.  

 

(6) Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során, a közterületen 

keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell 

szüntetnie.  Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a takarítás 

költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést 

megszüntette.  Ha a szennyeződést okozó személye nem állapítható meg, 

a szennyeződés megszüntetéséről az önkormányzat intézménye 

gondoskodik.  

(7) Közterületen 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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6. §.  

 

(1) Az építést végző az építkezési területet és az építési munkálatokkal 

beszennyezett környéket köteles tisztán tartani.  

 

(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, 

az építési, bontási anyagokat, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni, 

hogy a szálló por és egyéb szennyeződés ne képződjék.  

 

(3) Az építtetőnek az építési anyagot és törmeléket közterületről – eltérő 

engedély hiányában – azonnal el kell szállítani és a közterületet helyre, 

kell állítani és megtisztítani. Közterületen építési, bontási anyagot a 

polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben 

meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 

szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan 

anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.  

 

(4) A közterület-használati engedély (hozzájárulás) lejártáig az építést végző 

köteles a közterületet megtisztítani.  

 

(5) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres 

területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból 

keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 

költségen elszállítani.  

 

 

7. §. 

 

(1) Hirdetményt, felragasztani csak az arra a célra kijelölt (hirdetőtáblán) 

helyen szabad. Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen 

felirattal megrongálni.  

(2) Nem kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejétmúlt vagy 

megrongálódott hirdetményt elhelyezője, az elhelyező személye 

ismeretének hiányában az köteles azonnal vagy a meghatározott 

határidőn belül eltávolítani, akinek az érdekében a kihelyezés történt.  

 

 

8. §. 

 

(1) Állatokat közterületen legeltetni tilos. Állatot közterületet szennyező 

módon közterületre kivinni, szállítani, futtatni etetni tilos.  

(2) Ebek ürítése esetén a közterület szennyezésének megszüntetéséről 

(eltakarításáról) az eb sétáltatója köteles gondoskodni.  

(3) Az állati tetemet közterületen hagyni tilos! A tetem elszállításáról, 

elhelyezéséről az állat tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos kiléte nem 

állapítható meg, úgy a közterület tulajdonosa köteles gondoskodni.  

 



 - 5 - 

Egészségre ártalmas, káros rovarok, rágcsálók irtása 

 

9. §. 

 

(1) Minden lakó- és egyéb épület, beépítetlen terület használója köteles az 

ingatlan területén a legyek, rovarok rágcsálók irtásának végrehajtásáról 

és elszaporodásának megelőzéséről saját költségén gondoskodni.  

 

(2) A Polgármesteri Hivatal szükség esetén általános légy- és rovarirtást 

rendelhet el. A légyirtó (permetező, porozó anyag) beszerzéséről és 

alkalmazásáról az ingatlan használója, ill. tulajdonosa köteles 

gondoskodni.  

 

(3) A rágcsálók, (egerek, patkányok stb.) elszaporodásának megakadályozása 

a lakosság kötelessége. A rágcsálók nagymérvű elszaporodását, vagy 

tömeges elhullását az ingatlan használója (tulajdonosa) illetve az ilyen 

körülményt észlelő lakosok a Polgármesteri Hivatalnak kötelesek 

bejelenteni. 

 

(4) A rágcsálók nagyfokú elszaporodása esetén a Polgármesteri Hivatal 

általános nagytakarítást és rágcsálóirtást rendelhet el.  

 

(5) A szúnyogtenyésztő helyek megszüntetése (belvizek, tócsák, vízpangások) 

elvezetése a közterületen a Polgármesteri Hivatal által megbízott szerv, 

egyéb ingatlanokon pedig az ingatlan használója, tulajdonosa kötelessége.  

 

Égetési szabályok 

 

10.  §  

 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak, kerti hulladéknak 

minősül a száraz lomb, nyesedék illetve gally, elszáradt növény. 

(2) A keletkezett avart, kerti hulladékot csak száraz állapotban és a 

tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad elégetni.  

 

(3) Avart, kerti hulladékot égetni pénteki napokon lehet d.e. 10 órától d.u. 17 

óráig.  

(4) Hétvégén és ünnepnapokon valamint az általános tűzgyújtási tilalom 

idején az égetés tilos!  

(5) Az égetést csak szélcsendes időben lehet folytatni, párás, ködös, szeles 

időjárás esetén az égetés ezekben az időszakokban is tilos!  

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve 

ipari eredetű, (pl: gumi, műanyag) hulladékot. Minden más, nem kerti 

hulladéknak minősülő hulladék és szemét égetése szabadtéren és 

tüzelőberendezésben történő égetése tilos!  

(7) Tilos az avar égetése közterületen. 

(8) A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad 

felmentést.  
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11.  § 

 

(1) Égetést csak cselekvőképes személy végezhet.  

(2) A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon, tűz és 

robbanásveszély ne keletkezzen.  

(3) Az égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén 

illetve a munka végeztével a tüzet azonnal el kell oltani.  

(4) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 

helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz 

eloltható.  

(5) Az égetést lakott épülettől legalább 10 méter távolságban szabad végezni.  

 

12.  § 

 

(1) A háztartási és egyéb szilárd, valamint a szelektív hulladék gyűjtése, 

elszállítása céljából Úri Község Önkormányzata megállapodást kötött 

ezen tevékenység gyakorlására jogosult szolgáltatóval – „ÖKOVÍZ” KFT. 

Cegléd Pesti u. 65.-, mely szolgáltatást a lakosság kötelező 

közszolgáltatásként igénybe vesz.  

(2) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról a 

13/2007.(XII.21.) számú rendelet, a közszolgáltatás díjáról a 

14/2007.(XII.21.) számú és az azt módosító 1/2011.(I.31.) számú rendelet 

rendelkezik.  

(3) A levegővédelmi szempontokra tekintettel a helyi komposztálással történő 

hulladékkezelést, vagy a komposztálható (zöld) hulladék szolgáltatóval 

történő elszállíttatását kell előnyben részesíteni.  

(4) A háztartási hulladék szelektív gyűjtésére hulladékgyűjtő edények 

kerültek elhelyezésre, melynek rendszeres kiürítéséről az (1) bekezdésben 

szereplő szolgáltató gondoskodik.  

(5) A házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés a szolgáltató által 

meghatározott időpontban történik.  

 

 

13.  § 

 

(1) Az, aki a tilalom ellenére illetve az e rendeletben meghatározottaktól 

eltérően avart, kerti hulladékot éget, illetve más jellegű, kerti 

tevékenysége során káros levegőszennyezést okoz, szabálysértést követ el, 

mely cselekményért légszennyezési bírsággal sújtható.  

(2) Az e rendeletben szabályozott kerti hulladék égetésén kívüli 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, lábon álló 

növényzet illetve tarló égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként 

rendelkezik.  
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Vegyes és záró rendelkezések 

 

14. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: az ingatlan nyilvántartásba közterületként 

nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark, játszótér stb.) 

továbbá építmények közhasználatra átadott, megnyitott része, 

tulajdonostól függetlenül.  

b) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen 

belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló 

más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a 

hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása,  

c) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó – és 

síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése, szemét- és 

gyommentesítés, rovar, rágcsáló-mentesítés, bokrok, ágak nyesése. 

 

(2) E rendelet szerint szabálysértést követ el, és 30.000-forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható az, aki:  

a) nem gondoskodik az egyes ingatlanok, lakó- és az emberi 

tartózkodásra szolgáló más épületek, nem lakás céljára szolgáló 

épületek és helyiségek tisztántartásáról, rovar- és 

rágcsálómentesítéséről (2. §)  

b) nem gondoskodik ingatlana előtti járda (járda hiányában egy méter 

széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 

úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és 

ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról (3. §. 

(1) bekezdés) 

c) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és 

gyommentesítéséről (3. §. (2) bekezdés b) pont, 

d) nem gondoskodik a telekingatlanról a gyalogjárdára és az úttest fölé 

nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről (3. §. (2) bekezdés a) 

pont).  

e) vízfolyásba, csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet, trágyalevet 

vezet, partjait, az árkot szemét vagy egyéb hulladék lerakásával 

beszennyez, megszüntet  (3. §. (4) bekezdés),  

f) a szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti 

járdaszakasz tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról nem 

gondoskodik (3. §. (5) bekezdés),  

g) közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, szemetet szállít, 

elhelyez (3. § (7) bekezdés), 

h) gyalogos- és közúti forgalom zavarásával havat felhalmoz (4. §.)  

i) közterületen szemetel, közterületet beszennyezi, közterületre 

szemetet lerak, közterületen lévő berendezést és felszerelési tárgyat, 

fát vagy egyéb növényzetet beszennyezi, rongálja (5. §. (2) bekezdés)  

j) gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületet 

szennyezi. 
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k) az építkezési területet és az építési munkálatokkal beszennyezett 

környéket nem tartja tisztán (6. §. (1) bekezdés, az építési, bontási 

anyagot, kiásott földet nem az előírásoknak megfelelően tárolja (6. §. 

(2) bekezdés)  

l) a közterület-használati engedély (hozzájárulás) alapján használt a 

közterületet nem tartja tisztán (5. §. (2) bekezdés, 6. §. (3) bekezdés 

m) nem a kijelölt helyen elhelyezett, továbbá az idejét múlt, vagy 

megrongálódott hirdetményt nem távolítja el (7. §.)  

n) állatot közterületen legeltet, állatot közterületet szennyező módon 

közterületre visz ki, szállít, futtat, etet (8. §. (1) bekezdés),  

o) állati tetemet közterületen hagy (8. §. (3) bekezdés)  

r) nyílttéri égetésre vonatkozó szabályokat megszegi (13. §.),  

 

(3) A rendelet megszegőivel szemben a Polgármesteri Hivatal megbízott 

dolgozója, rendőri szerv, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

szabálysértési eljárást kezdeményezhet.  

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság 

fenntartásáról, köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 1/1996. (I.29.) 

számú rendelet, valamint az e rendeletet módosító 8/1997.(XII.1.) rendelet, 

6/2000. (III.6.) rendelet, 5/2003.(IV.01) számú rendelet  

(5) E rendelet 2011. szeptember 10-én lép hatályba.  

 

Úri, 2011. augusztus 8.  

 

 

 

 

 ………………………………    …………………………. 

  Dr. Szabó Teréz      Árokszállási Istvánné 

    polgármester      jegyző  

 

A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 5. 

 

 

 

         …………………………… 

         Árokszállási Istvánné  

          jegyző 


