
Zalahaláp Község  Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek tisztán tartásának és a kerti hulladék nyílttéri égetésének részletes  

szabályairól 

 

 

Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, a környezet védelmének általános 

szabályairól  szóló 1995.törvény LIII törvény 48.§ (3) bekezdés b) pontjában , a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3. § (1) bekezdés 

5. pontjában , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § E rendelet hatálya azon közterületekre és közutakra terjed ki, melyek tisztántartásáról, a 

hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítéséről jogszabály alapján nem az önkormányzat 

köteles gondoskodni. 

2. §  E rendelet alkalmazásában: 

1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként, közútként nyilvántartott belterületi 

földrészlet, valamint magánterületnek a közforgalom számára megnyitott, a tulajdonos által 

közforgalom elől el nem zárt része,  

2. tisztántartás: az e rendeletben meghatározott közterületek tisztítása, pormentesítése, 

gyommentesítése, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladék 

eltávolítása a nyílt árok és ennek műtárgyai tekintetében, továbbá a hó eltakarítása és a 

síkosság mentesítés, 

3. tisztántartásra kötelezett: az ingatlan tulajdonosa(i), függetlenül attól, hogy a tulajdonos 

természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

4.  tisztántartási kötelezettség alá eső közterület: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti területen lévő, 1 m széles 

területsáv, 

b) az ingatlanhoz csatlakozó burkolt járda, mely családi házas övezetben az ingatlannal 

határos járda, lakótelepi övezetben az ingatlanhoz csatlakozó – beleértve az ingatlan 

körüljárására szolgáló, valamint a személybejáróhoz vezető – járda, 

c) az ingatlanhoz csatlakozó lépcső, lejtő, gyalogút, 

d) amennyiben a járda mellett zöld sáv is van, a járda melletti úttestig terjedő terület, 

e) a járda melletti nyílt árok. 

5.  avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem 

kerülő növényi maradvány ( fű , kaszálék , falomb , nyesedék , gyökérmaradvány , szár , levél 

és egyéb növényi maradvány) 

 

                                                                   3. § 

 

A tisztántartásra kötelezett a tisztántartási kötelezettsége alá eső közterületeket köteles tisztán 

tartani. 

 

 

 

2. A közterület tisztán tartásának részletes szabályai 

 



                                                                     4. § 

 

A közforgalom elől el nem zárt magánterület és az ingatlan területén lévő, illetve az ahhoz 

kapcsolódó, a közforgalom számára megnyitott parkolóhelyek tisztántartásáról a tulajdonos 

köteles gondoskodni. 

 

                                                                        5. § 

 

(1) Az építési területtel határos közterületen az építtető köteles gondoskodni a közterületre 

kerülő építési törmelék és sárfelhordás eltávolításáról. 

(2)  Építésnél, bontásnál, tatarozásnál a keletkező por és egyéb szennyező anyagok terjedését 

meg kell akadályozni. Amennyiben a törmelék magasból történő terepszintre juttatását 

gravitációs úton oldják meg, akkor porzás mentes zárt szelvényű ledobó csúszdát kell 

kialakítani, és gondoskodni kell a befogadó gyűjtő konténer lefedéséről is. 

 

                                                                          6. § 

 

 Azok az üzletek, amelyek a közterületen is fogyasztható élelmiszert árusítanak, kötelesek a 

nyitva tartás ideje alatt a bejárat mellett a környezetükben rendszeresített edényhez hasonló 

utcai hulladékgyűjtő kihelyezéséről, azoknak az ingatlanhoz tartozó és szemétszállításra 

rendszeresített edénybe való ürítéséről naponta gondoskodni. 

 

                                                                           7.  § 

 

 (1) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem a 

gyalogos-és gépjármű forgalmat, sem a víznyelők működését ne akadályozza, és a hó 

megcsúszás veszélye kizárt legyen. 

(2) A 8 méternél szélesebb úttestnél a járdáról letakarított havat az út szélén kell elhelyezni – 

kiemelt szegély esetén is -, a víznyelő szabadon hagyásával. 

(3) A 8 méternél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén a havat úgy kell összerakni, 

hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 méter szélesen szabad terület maradjon. 

(4) A szóróanyag beszerzéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(5) Hórakást nem lehet kialakítani: 

a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy gátolja a járművek fel-és 

leszállóhelyeinek megközelítését, 

b) közüzemi és közérdekű létesítményekre, illetve ezek köré (vízelzáró csap, közkifolyó, 

gázelzáró, víznyelő akna, hulladéktároló edény, közvilágítási lámpaoszlop stb.), 

c) útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelő helyen, 

d) kapubejáró előtt, annak szélességében, 

e) nyílt árokban. 

(6) A hó eltakarításra és a síkosság-mentesítésre irányuló tevékenységet úgy kell végezni, 

hogy a hulladékszállítási kötelező közszolgáltatást ellátó szolgáltatót feladata ellátásában ne 

akadályozza. 

 

3. A köztisztasággal kapcsolatos egyéb rendelkezések 

 

                                                                          8. § 

 

 (1) A közterületen gépjárművek mosása csak karosszéria felső mosással, mosószer használata 

nélkül vagy környezetre nem káros mosószerrel végezhető. 

(2) Gazdátlan állatok etetése céljából közterületre élelmiszert kihelyezni tilos.  



(3) Családi házas településrészen a tulajdonos a telek kerítéséről kinyúló ágakat folyamatosan 

köteles visszanyesni, ahol a telekhatár és az úttest között zöld sáv helyezkedik el, az ezen 

található gyomot, a növényzettől, levélhullásból származó hulladékot eltávolítani. 

(4) Tilos a közterületre szennyvizet kivezetni, kiönteni, a csatornahálózatba dugulást okozó 

anyagot szórni, vagy bevezetni. 

4. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

19.  § 

 

 

5. Jogkövetkezmények 

 

                                                                       10. § 

 

(1) Az e rendelet 3. §-ában és 8. § (1) , (4) bekezdéseiben és a 9.§ (9) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségek megszegőjével, elmulasztójával szemben ötvenezer forintig 

terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruházott hatáskörben a 

jegyző jár el. 

(3) Amennyiben a kötelezettségszegés folyamatos mulasztásban, illetve ismétlődő jelleggel 

valósul meg, a bírság ugyanazon kötelezettségszegés miatt többször is kiszabható. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Záró rendelkezések 

 

11.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

 

 

 

 

           Bedő Lajos Sándor                                                         Dr. Gelencsér Ottó 

             polgármester                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Zalahaláp , 2015. március hó 27. nap 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 9/2020. (XI.2.)  önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2020. december 31-től 



                          Dr. Gelencsér Ottó 

                   jegyző                                                                                                 

 

 


