Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
a köztisztasági szabályokról
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában, valamint hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Pilisszentlászló község köztisztaságának fenntartása, az ingatlantulajdonosok és az
Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatainak meghatározása érdekében – a helyi
sajátosságokat figyelembe véve – a következő rendeletet alkotja:
I. hatály
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község (továbbiakban: község) közigazgatási
területén valamennyi ott lakó vagy tartózkodó természetes személyre, a közterületet
bármilyen jogcímen igénybe vevő természetes és egyéb személyekre, továbbá valamennyi
ingatlantulajdonosra,
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzatára
(továbbiakban:
önkormányzat) és intézményeire.
II. A köztisztasági feladatok
2. §
(1) A község közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartásáról Pilisszentlászló Község
Önkormányzata gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített feladatok ellátása érdekében az önkormányzat gondoskodik
különösen:
a) az önkormányzat kezelésében lévő közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó
burkolt közterületi járdák tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről és a hó
eltakarításáról.
b) a közcélú zöldterületek gondozásáról és tisztán tartásáról.
3. §
(1) A köztisztaság biztosításának eredményessége érdekében az ingatlantulajdonosok
(kezelők, használók) kötelesek gondoskodni:
a) az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló szilárd burkolatú
út vagy földút (eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú, pl. zúzottkő, kavics,
murva, kohósalak stb.) közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv gondozásáról,
tisztán tartásáról, szemét- és gyom-mentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról,
a hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről – függetlenül a területen biztosított
köztisztasági közszolgáltatás mértékétől;
b) az a) pontban meghatározott területen található nyílt árok és annak műtárgyai
(kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők)
takarításáról, növények vágásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladék eltávolításáról;
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c) azon magánutak gondozásáról, karbantartásáról, takarításáról és síkosságmentesítéséről, amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de lakóközösségek
együtt használják;
d) a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyom-mentesítéséről, rovar- és
rágcsálómentesítéséről;
e) az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok
nyeséséről.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésekor fokozottan kell ügyelni
arra, hogy az utak, járdák burkolata és az egyéb műtárgyak ne sérüljenek meg, továbbá,
hogy a terepszint változatlan maradjon.
(3) A közterületen végzett tevékenység során a hulladékot nem szabad a vízelvezető
árokba, víznyelőkbe, vagy az úttestre söpörni.
4. §
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

A község közterületein szemetelni, bármilyen hulladékot (törmelék, nyesedék) engedély
nélkül – akár időszakosan is – lerakni, továbbá a közterületi berendezési tárgyakat,
fákat, növényeket, vagy a közterületet bármely más módon rongálni és beszennyezni
tilos.
Aki bármely anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a
szennyeződést a saját költségén eltakarítani, azt megszüntetni. Amennyiben a szállító
(szennyező) e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a szennyezés megszüntetéséről
az köteles gondoskodni, akinek részére, illetőleg akinek érdekében a szállítás történt.
Gépjárművet közterületen mosni tilos.
Állatokat, közterületet szennyező módon etetni tilos. Az állat felügyeletét ellátó személy
köteles az állat ürülékét a közterületről azonnal eltávolítani.
Az állati erővel vont járművek kizárólag farzsákkal felszerelve közlekedhetnek, a
közterület trágyával történő beszennyeződése esetén a hajtó azt köteles azonnal
eltávolítani.
Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék flóráját és faunáját, levegőjét
szennyezi, vagy az élősdiek számára tápot nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni nem szabad. A közterületen lévő elhullott állat elszállításáról
az önkormányzat gondoskodik.
Az ingatlanok belső területéről a havat és a jeget közterületre elhelyezni nem lehet.
Az üzletek, vendéglátó ipari egységek, intézmények az általuk közterület-használati
engedély alapján akár rendszeresen, akár alkalmanként kizárólagosan használt
közterület tisztántartásáról az engedélyes köteles gondoskodni. Ennek során a használat
méretének és jellegének megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, és azok
tisztántartásáról gondoskodni.
5. §

(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a községben a beépítettségnek és
egyéb sajátosságoknak megfelelő közterületi hulladékgyűjtő edények legyenek
elhelyezve. Ezen edények karbantartásáról, cseréjéről és ürítéséről, környezetük
tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A közforgalmú közlekedés céljára szolgáló autóbuszok megállóinak tisztántartásáról az
önkormányzat gondoskodik.
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6. §
(1) Az építési tevékenységet végző (építtető) az építési terület és az építési munkálatokkal
beszennyezett környéket köteles tisztán tartani – különös tekintettel a közutakra
felhordott szennyeződések eltávolítására.
(2) Építésnél, bontásnál, felújításnál a munkálatokat úgy kell elvégezni, továbbá az építési,
bontási anyagokat, kiásott földet úgy kell tárolni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés
ne képződjék.
(3) Amennyiben az építtető az építés alatt közterületet is igénybe vesz, köteles a használt
közterület és környékének eredeti állapotát visszaállítani.
7. §
Hirdetményt, plakátot felragasztani csak az erre a célra kijelölt helyekre szabad. Az ettől
eltérően kihelyezett, továbbá az idejétmúlt hirdetményt az elhelyező (illetve akinek érdekében
a kihelyezés történt) köteles eltávolítani.
8. §
(1) Tilos:
a) vízmosásokba, árkokba, patakok medrébe, rézsűjére bármely hulladékot elhelyezni,
elrakni;
b) ásott kútba szennyvizet vagy csapadékvizet bevezetni;
c) élővízfolyásba szennyvizet bevezetni;
d) szennyvízzel öntözni, locsolni;
e) ivóvizet szolgáló kútnál, közkifolyónál, közterületi ivókútnál, forrásánál,
vízfolyásoknál gépjárművet mosni, állatot itatni vagy bármely szennyező
tevékenységet folytatni.
(2) Ivóvizet szolgáló kút, közkifolyó, közterületi ivókút, forrás környezetét az üzemeltetőnek
különös gonddal kell tisztán tartania, és úgy kell kiképeznie, hogy az elcsurgó víz ne
folyhasson vissza a kútba, illetve a forrásba. Az elcsurgó víz elvezetéséről a kút
üzemeltetőjének, illetve a forrás fenntartójának kell gondoskodnia.
Záró rendelkezések
9. §
(1) A rendelet köztisztasággal kapcsolatos rendelkezései 2017. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pilisszentlászló, 2016. szeptember 20.
Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:
E rendelet 2016. szeptember 23-án kihirdetésre került.
dr. Gerendás Gábor
jegyző
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