Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8 § (1) bekezdése, és a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3)
bekezdésében
biztosított
véleményezési
jogkörében
eljáró
Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Bokod község közigazgatási területén a köztisztaság fenntartása, az
ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és tilalmak helyi sajátosságoknak megfelelő
rendezése.
(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést,
fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
2. § A rendelet hatálya Bokod község közigazgatási területén kiterjed a község
közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, vagy tevékenységet
folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetekre.
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. közterület tisztántartása különösen: portalanítás, általános jellegű takarítás, síkosságmentesítés, hóeltakarítás, csúszásmentesítés fűnyírás, hulladékeltávolítás;
2. tisztántartásra kötelezett: e rendelet előírásainak megfelelően az ingatlanok
tulajdonosai, tényleges használói, és a Képviselő-testület hivatala (község közigazgatási
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, vagy tevékenységet folytató
magánszemélyek, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetek);
3. tisztántartási 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 tisztántartása.
2. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
4. § (1) Az önkormányzati tulajdonú közterületek, a nyílt piac szervezett, rendszeres
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a
szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, hulladéktárolók kihelyezéséről, ürítéséről a Képviselőtestület hivatala gondoskodik.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek síkosság-mentesítését a síkosság-mentesítési,
hó eltakarítási terv szabályozza, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete egyszerű
szótöbbségű határozattal fogad el.
(3) Rendkívüli esetekben a polgármester elrendelheti a lakosság, a vállalkozások, közületek,
szervezetek számára a hóeltakarításban való kötelező részvételt, térítésmentesen.
5. § (1) A község közigazgatási területén lévő ingatlanok (a továbbiakban: ingatlan)
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, hulladéktól, és
gyomnövényektől megtisztítsák.

(2) Az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek a járda melletti, továbbá a
telekhatártól az út korona éléig a gaz kiirtását elvégezni, különös tekintettel a fű, fa szükség
szerinti nyírására, nyesésére, a károsítók elleni növényvédelemre, a járdára kinyúló ágak és
bokrok megfelelõ nyesésére, az elhagyott hulladékok összeszedésére.
(3) Az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói e rendeletben megállapított
kötelezettségeinek elmulasztása esetén a polgármester a rendszeresen mulasztó tulajdonos,
tényleges használó helyett szükség esetén elvégeztetheti a tisztán tartási feladatokat. E
munkák elvégzése az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója költségére történik.
(4) Amennyiben a szennyeződést előidéző szerv, vagy személy kiléte ismeretlen, úgy a
szennyeződés megszüntetése a közterület kezelőjének feladata.
6. § (1) A magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés (olajfolyás,
sárfelhordás, anyagszóródás, stb.) megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, vagy
személy feladata.
(2) Ónos esõtõl, jégtõl, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsõt, stb. a szükséghez
képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot (homok, fűrészpor, stb.) kell használni. E célra tüzelés után
visszamaradt darabos anyagot használni tilos. A szóróanyag beszerzésérõl a tisztántartásra
kötelezettnek kell gondoskodni.
7. § (1) Szemetet, hulladékot csak arra a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe
lehet elhelyezni.
(2) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezheti, az
egészséget veszélyeztetheti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, közterületen,
magánterületen elhelyezni tilos. Ezen tilalom alól kivételt képez a szakszerűen tárolt trágya.
(3) Közutakon történt állat elhullását, az azt észlelőnek az Önkormányzat Hivatalánál be kell
jelenteni.
8. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végzõ kivitelezőnek
kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtõl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követõen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az
általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezõdés ne
keletkezzen.
9. § (1) A település közterületén tilos olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni,
amely szennyezõdést okoz. Az ingatlanokon ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a
szennyezõdés közterületre ne kerüljön.
(2) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni tilos.
3. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
10. § A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken – amennyiben azok a
közösség számára megnyitottak – a jelen önkormányzati rendelet betartásának
ellenőrzéséről a polgármester a képviselő-testület hivatal útján gondoskodik.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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