
 
KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

6/1992./IV.29./ számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a köztisztaság fenntartásáról 
 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggı tevékenységekrıl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, valamint a 
környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.1 

 
 I. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Kéthely község közigazgatási területére, a jogi és magán- 
      személyekre. 
 
/2/ A rendelet jogi hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony és 
      szilárd hulladékokra, és a velük összefüggı tevékenységekre. 
 

2. § 
 

A község területén a köztisztaság fenntartása elsırendő közérdek. 
Megırzésében mindenki köteles hathatósan közremőködni, a környezet szennyezıdését, 
fertızését eredményezı tevékenységtıl, illetve magatartásról tartózkodni. 
 

3. § 
 

Fogalmi meghatározások 
 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
a./ Használónak kell tekinteni:  a tulajdonost, a kezelıt, a használót, a haszonélvezıt, a  
     megbízottat, illetve a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége folytán a bérlıt. 
b./ Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
      földrészlet /közút, útárok, belvízárok, járda, tér, közpark, stb. /, továbbá közhaszná- 
      latra átadott építmény /pl. buszvár, háborús emlékmő, stb. / 
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c./ Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek gondozása, tisztítása, hó- és sikos- 
      ságmentesítése, útárok és az ezeken lévı magánbejáró hidak /átereszek / esetenkénti 
      feliszapolódásának megszőntetése, szükség esetén az árkok újrametszésével. 
 

III. 
 

Ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

4. § 
 

Az ingatlanok elıtt lévı közterületek tisztántartása 
 
 

/1/ Az ingatlan elıtti járdaszakasz /járda hiányában 1 m széles területsáv, illetıleg ha a járda 
     mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes felület /, valamint a járdaszakasz melletti 
     nyílt árok és ennek mőtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó  
     anyagok és más hulladékok eltávolításáról a használó köteles gondoskodni. 
 
/2/ A használó feladata továbbá a  közterületi járdák hótól való folyamatos megtisztítása, 
     valamint síkosság-mentesítése /szórással – homok, főrészpor, kisszemcséjő salak /. 
 
/3/ A használó kötelessége az ingatlan elıtti közterületi főfelület folyamatos, szükségszerő 
     nyírása /kaszálása, gaztalanítása /, illetve a fák /bokrok, cserjék / metszése, az ott  
     közlekedık testi épségét, illetıleg a közlekedés biztonságát veszélyeztetı ágak levágása. 
 
/4/ A használó köteles a  tisztántartáson túl karbantartani is az ingatlana elıtti vízelvezetı 
     árkot, az azon levı hidat, átereszt a következık szerint: 
 

- az árokban illetve az átereszekben /hidak alatt / összegyőlı hordalékot /iszap, föveny,  
szemét / azonnal el kell távolítani, 
 

- nagyfokú feltöltıdés esetén az árok eredeti állapotnak megfelelı újrametszésérıl kell 
gondoskodni, 
 

- a megsérült híd kijavítását azonnal el kell végezni. /összetört győrőt kicserélni / 
 
/5/ Vegyes, illetve közös tulajdonban álló épületek esetében a tisztántartás a tulajdonostársak 
      egyetemleges kötelessége. 
 
/6/ Távol lakó ingatlantulajdonos – amennyiben saját maga nem tudja megfelelıen ellátni  
      ingatlanának tisztántartását – azt megbízottja által köteles elvégezni. 
 
/7/ A saroktelkek használói ingatlanuk teljes szélességében és hosszában kötelesek az /1/-/6/ 
     bekezdésben foglalt elvárásoknak eleget tenni. 
 
/8/ A tisztántartás elmulasztása esetén a polgármesteri hivatal – felszólítás útján – a használó 
     terhére elvégezteti a szükséges munkákat. 
 
/9/ Megfelelı jövedelemmel nem rendelkezı, egyedülálló, idıskorú, megromlott egészségi 
      állapotú használó helyett a tisztántartást a polgármesteri hivatal elvégeztetheti. 



5. §2 
Hatályon kívül. 
 

6. § 
 

Közterületre vonatkozó tilalmak 
 
 

/1/ Közterületen szeszes italt fogyasztani tilos /kivételt képez az eseti rendezvényeken – 
     búcsú, majális, stb., a polgármesteri hivatal által engedélyezett közterületi italárusítás 
     idıszaka /. 
 
/2/ Tilos a közterületen bárminemő szemetelés. 
 
/3/ A KRESZ-ben meghatározott tilalmakon túl tilos jármővel megállni – várakozni 
      /parkolni / a közterületek parkosított részein.  
 
/4/ A közterületnek mind a bel- mind a külterületi részén tilos mindenfajta hulladék 
     /szemét, folyékony és iszapszerő hulladék, stb. / lerakása, illegális szeméttelep 
      kialakítása. 
 

7. § 
 

Ingatlanok tisztántartása 
 

/1/ Minden belterületi ingatlan folyamatos, a közízlést kielégítı minıségő tisztántartását 
     annak használója köteles biztosítani. 
 
/2/ A használó köteles gondoskodni arról is, hogy az ingatlanáról semminemő szennyvíz és 
      trágyalé ne kerülhessen közterületre, ezek telekhatáron belüli győjtését biztosítani kell az 
      elıírt módon. 
 
/3/ Az ingatlanok épületének tetızetérıl összegyőlı csapadékvizet csak /járda alatt átvezetett / 
      csatornán /csı vagy épített folyóka / lehet a közterületi árokba bevezetni. 
 

7/A. § 3 
  

Avar és kerti hulladék égetése 
 
(1) A kerti  hulladékot elsısorban komposztálni kell. 
 
(2) A községben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése  
      március 1-tıl május 31-ig 8-18 óráig, szeptember 1-tıl november 30-ig 8-15 óráig 
      az alábbiak betartásával végezhetı: 
 

a) A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tőz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelentsen. 
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b) A szabadban a tüzet ırizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra 
szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani. 

c) A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz 
eloltható. 

d) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tőzvédelmi szempontból 
köteles a tőzrakó átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 
okozhat. 

 

(3) Fasorok, facsoportok védelmére az adottságoknak megfelelı, de legalább 2 m széles gaz,   

     avar és kerti hulladéktól mentes sávot kell biztosítani a tőzrakás környezetében. 

 

(4) Tilos tüzet rakni erıs szélben. Az égetés megkezdése elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy   

      olyan irányú légmozgás ne legyen, amely az 1. számú mellékletbe foglalt tőzszakaszok  

      felé viheti a képzıdött füstöt, szikrát. 

 

(5) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének  

      átmérıje 1,5 méternél nagyobb nem lehet. 

 

(6) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet. 

 
IV. 

 
A házszámtáblák kihelyezésének rendjérıl 

 
8. § 

 
/1/ A község belterületén álló ingatlanok használói kötelesek az épület utcai homlokzatán 
     vagy egyéb, az utcáról jól látható helyen házszámtáblát elhelyezni. 
 
/2/ Számozási kötelezettség alá esik minden önálló hrsz-ú ingatlanon álló épület /családi 
      ház, épületrész, üzlet, stb. / 

V. 
 

Allergén növények elleni védekezés szabályai 
 

9. § 
 

/1/ A rendelet elıírásainak célja az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növények, 
      így legfıképpen a parlagfő /Ambrosia elatior / elszaporodásának visszaszorítása a község 
      közigazgatási területén. 
/2/ A község területén a jogi és magánszemélyek, a jogi személyiséggel nem rendelkezı más 
      szervezetek a tulajdonukban /kezelésükben, használatukban /, a bérlık a bérleményükben 
      lévı területet kötelesek folyamatosan a parlagfőtıl mentesíteni. 
 



/3/ A területen található parlagfő gyomirtását a lehetséges eszközök /mechanikus, vegyszeres /, 
      illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni. 
 
/4/ A /2/ bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a polgármester 
     határozattal kötelezi az érintetteket a parlagfő mentesítésre. 
     Amennyiben 5 napon belül a mentesítést nem végzi el, úgy a polgármester a mentesítést 
     a kötelezett költségére elvégezteti. 
 
/5/ A polgármester határozata ellen a képviselı-testülethez lehet fellebbezni. 
 
/6/ A parlagfő felismerésének elısegítésérıl, elıfordulási helyének, visszaszorítási módjainak, 
     továbbá a parlagfő okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb  
     tudnivalóknak a lakosság körében történı tudatosításáról a polgármesteri hivatal  
     hirdetmények útján gondoskodik. 

VI. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

10.§ 
 

Hatályon kívül helyezve.4 
 

VI. 
 

Záró rendelkezések 
 

11. § 
 

 
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejőleg a köztisztaság fenntartásáról, a 
      belterület és a temetı rendjérıl szóló 1/1982. /V.l8./ számú rendelettel módosított és 
      egységes szerkezetbe foglalt 2/1981. /X.20./ számú rendelet hatályát veszti. 
 
/2/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
K é t h e l y, l992. április 10. 
 
Nagy Gáborné                                                                                      Németh Lajos 
jegyzı                                                                                                   polgármester  
 
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva. 
 
Kéthely, 2012. május 29. 
 
Nagy Gáborné 
körjegyzı 

                                                 
4 Módosította a 9/2012.(V.29,) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától. 


