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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete

a köztisztaság rendjének fenntartásáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete (a továbbiakban: testület) a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. §-a (1) bekezdésében el írt köztisztasági és településtisztasági
feladatkörével összefüggésben, a 16. §-a (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 31. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település köztisztaságának
megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Csanytelek község (továbbiakban: község) köztisztaságának fenntartására vonatkozó szabályok
megállapítása, a természetes és épített környezetének megóvása, tekintettel arra, hogy a köztisztaság meg rzésében
mindenki köteles hathatósan közrem ködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyez dését,
fert zését eredményez  tevékenységt l, illet leg magatartástól tartózkodni.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül él , m köd  vagy tartózkodó valamennyi természetes

és jogi személyre, illetve nem jogi személyiség   egyéb szervezetre terjed ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes (különleges kezelést igényl ) hulladékra, valamint a  települési szilárd

és folyékony hulladékok kezelésére és azokkal összefügg  tevékenységre.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

Fogalmi meghatározások

3. §
E rendelet alkalmazásában:

a) közigazgatási terület: a község önkormányzatának m ködési területe, amely belterületb l (beépített és
beépítésre szánt terület) és külterületb l (belterületen kívüli terület) áll,

b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda,
tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része,

c) köztisztasággal összefügg  tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi
tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása,

d) ingatlannal határos járda: az ingatlan el tt, mellett, gyalogos közlekedés céljára kialakított közterület,
e) tisztán tartás: az  egyes  ingatlanok  és  közterületek  tisztítása,  hó  -  és  síkosság  mentesítése,  illet leg

pormentesítése,
f) parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a kerti utakat és

szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is,
g) zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti burkolatokat és az

építmények területét is.
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III. FEJEZET

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

A köztisztasággal összefügg  rendelkezések

4. §

(1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésr l  (e rendeletben foglaltak szerint)
a) a közterülettel határos ingatlanok vonatkozásában: az adott ingatlan tulajdonosa, használója, bérl je

(továbbiakban együtt: tulajdonos),
b) parkok, terek esetében: az önkormányzat hivatala által
gondoskodik.

(2) Közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervez je
köteles gondoskodni:

a) a várható forgalomnak megfelel  számú hulladékgy jt  edény, továbbá
b) illemhely biztosításáról, valamint
c) a rendezvény alatt, annak befejezésekor
a terület tisztántartásáról.

(3) A közterületen keletkezett szennyez dés megszüntetése és a szükséges takarítás haladéktalanul való elvégzése a
kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyez dés keletkezett.

(4) Közterületen, hulladékot az erre rendszeresített és felállított tartályokba szabad elhelyezni. A hulladéktárolók
kihelyezése és rendszeres ürítése (az (5) bekezdés kivételével) az önkormányzat hivatala feladata.

(5) A községben m köd  üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek el tt a hulladékgy jt  tárolók elhelyezése és
rendszeres tisztántartása a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelel en, az üzemeltet
kötelessége.

(6) Az utcai árusok tevékenységük folytatásakor kötelesek:
a) a részükre kijelölt helyet, valamint
b) annak közvetlen környezetét, 5 méteres körzetben, folyamatosan tisztántartani, valamint
c) az árusításból származó hulladékot, göngyöleget összegy jteni, és annak elszállításáról saját költségükön

az árusítás befejezését követ en haladéktalanul gondoskodni.

Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége

5. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlanához tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról, id szer  növényvédelmi munkák

elvégzésér l, allergiát okozó gyomnövények, parlagf  irtásáról, (a vonatkozó hatályos központi
jogszabályban rögzített id nek és módnak megfelel en),

b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv) takarításáról, illet leg
c) a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjed  terület tisztántartásáról,
d) szilárd burkolattal nem rendelkez  utcák esetében, az úttest középvonaláig terjed  terület

tisztántartásáról, valamint
e) a gépjárm behajtók átereszeiben a felgyülemlett hulladék eltávolításáról, tisztántartásáról,

gyommentesítésér l,
f) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek m tárgyai rendszeres kitisztításáról (mederelemmel burkolt

csatornák), továbbá a
g) kapubejárók tisztántartásáról és gyommentesítésér l,
h) az épület tet zetér l az es víz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának

megakadályozásáról,
i) az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak, bokrok évszakhoz is igazodó megfelel  nyesésér l,
j) az ingatlana el tti közterületre lehullott lomb összegy jtésér l,
k) a járda, valamint az úttest között az esetlegesen felburjánzó gyomnövény, parlagf  eltávolításáról,

gyommentesítésér l,
l) az ingatlan el tti járda szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal történ  takarításáról.

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a
tulajdonosokat egyformán (50-50 %-os arányban) terheli.

(3) A közterületr l önálló bejárattal rendelkez  üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, intézmények
el tti  járdaszakasz  –  nyitvatartási  id  alatti  –  amennyiben  a  járda  mellett  zöldsáv  is  van,  az  úttestig  terjed
szakasz folyamatos tisztántartásáról, az érintett tulajdonos, illetve fenntartó köteles gondoskodni.
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TILTÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

 Tilos:
a) a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyez dést, szennyvizet közterületre, csapadék-

levezet  rendszerbe, csapadék-levezet  árokba beleseperni, belevezetni,
b) az utcai hulladékgy jt kbe a hulladékgy jt  térfogati jellemz it l lényegesen eltér  hulladékot (nagy

méret  tárgyat) elhelyezni,
c) a közterület felszerelési és berendezési tárgyait beszennyezni,
d) a közterületen lév  növényeket (fákat, díszcserjéket, bokrokat, virágokat) rongálni, csonkítani,

leszakítani,
e) a járdáról összegy jtött hulladékot, illetve szennyez  anyagot közúton elhelyezni,
f) állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti (él sdiek számára tápot

nyújthat), közterületen elhelyezni, vagy elhagyni,
g) közterületet emberi ürülékkel (fekáliával, vizelettel, stb.) beszennyezni,
h) a Tisza folyót –annak községet érint  szakaszát- , vízelvezet  árkokat, tisztítatlan szennyvíz, trágyalé

bevezetésével, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni,
i) közterületen szemetelni, építési anyagot, törmeléket, veszélyes hulladékot, trágyát, fert  anyagot,

szennyvizet, más folyadékot kiönteni vagy egyéb bármilyen jelleg  környezetszennyez  anyagot
elhelyezni,

j) közterületen a gépjárm veket (mez gazdasági gépeket, egyéb járm veket, berendezéseket) mosni,
k)    közterületen, továbbá a település közintézményei, így különösen:

ka) oktatási- nevelési tagintézmények
- általános iskola, tornaterem (Szent László u. 4/a sz.),
- napközi otthonos óvoda (Kossuth u. 12. sz.),

kb) egészségügyi- szociális intézmények
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kossuth u. 39. sz.),
- Családsegít  Szolgáltató ( Kossuth u. 34. sz.),
- Gyermekjóléti Szolgáltató (Radnóti M. u. 2. sz.),
- egészségügyi rendel k, területi véd i szolgálat (Radnóti M. u. 2. sz.),

kc) közm vel dési, közgy jteményi intézmények
 - községi könyvtár (Szent L. u. 4/a. sz.),
 - faluház, teleház (Kossuth L. u. 15/G sz.),

kd) közigazgatási intézmény
- polgármesteri hivatal (Volentér J. tér 2. sz.),

ke) sportlétesítmény
- sportöltöz , sportpálya (Bercsényi u. 3. sz.),

kf) gazdasági célú épületek
 - Kossuth utca két önkormányzati tulajdonú ingatlana, (32. sz. alatti),
 - Volentér J. téren lév , önkormányzati tulajdonú üzemépület,

kg) községi köztemet
-az egyházi temet   Botond utcai részén kialakított területén,

kh) községi vízm vek védterületein
- Botond utcai,
- Pókföldi és
- Pusztaszeri utcai,

ki) a község minden buszvárója,
kj) a község összes közútja, tere, járdája, parkja

egész területén és az azt körülvev  50 méteres távolságon belül dohányterméket (cigarettát, szivart, stb.) azok
maradványát,  az arra kijelölt helyt l, edényzett l eltér  helyen elhelyezni, eldobni.

Közterületen történ  szállítás szabályai

7. §

(1) Mindennem  anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyez djék. Ha bármilyen
szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyez dik, a szállító köteles a fel-, vagy
lerakás elvégzése után a közterületet azonnal megtisztítani (kivéve a veszélyes anyagokat).

(2) Szennyez , illetve b zös anyagokat (trágyát, ételhulladékot, moslékot, stb.) csak légmentesen lezárt tartállyal
felszerelt vagy zárt rakter  járm vel szabad szállítani.

(3) A szállítóeszközr l könnyen kihulló anyag (homok, kavics) csak olyan járm vel szállítható, amely megfelel
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magasságú és a lehullást megakadályozó oldaldeszkával, ponyvával van ellátva.

Közterületen folytatott építési tevékenység szabályozása

8. §

(1) Az építési területek tisztaságáért és az építési tevékenységb l adódó szennyez dés eltakarításáért (közterületek
beszennyezésekor) a munkaterület átadásától, a felvonulási létesítmények eltávolításáig a mindenkori generál
kivitelez  a felel s a vonatkozó hatályos központi jogszabályban foglaltak szerint.

(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közm építéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve
talajfeltárási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag:

a) a környezetet ne szennyezze,
b) a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, és
c) a környez  növényzetet ne károsítsa, valamint
d) a közlekedést ne akadályozza,
e) balesetveszélyt ne okozzon.

(3) A földmunkák végzésénél a term  talajréteget külön kell deponálni és a munka végeztével gondoskodni kell a
term réteg fed rétegként terítésér l. Építésnél, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkezett por- és egyéb
szennyez  anyagok elterjedését meg kell  akadályozni,  a porképz  anyagokat vízzel locsolni kell.  A munkálatok
során a közterületi létesítményeket és fákat véd burkolattal kell körülvenni.

(4) Építési, felújítási, bontási munkákat úgy kell végezni, hogy az a lehet  legkisebb és legrövidebb id tartamú
szennyez déssel járjon. Az építkezés, bontás helyét, amennyiben az lehetséges, a környez  területt l
kerítéssel kell elzárni, az elkerített, tárolt építési-, bontási törmeléket és a munkavégzéssel összefüggésben
keletkezett egyéb szilárd hulladékot, a munkavégzés befejezését l számított 48 órán belül el kell szállítani.

Közterületek tisztántartásának speciális szabályai

9. §

(1) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímél  anyagokon (homok, zúzalék) kívül rendkívüli
körülmények esetén só legfeljebb 50 %-os arányban alkalmazható. A szóróanyag beszerzésér l és keverésér l a
tisztántartásra kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró
módon történhet.

(2) Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos!
(3) A tömegközlekedési járm vek által használt közutak kivételével a belterületi utakon sóval történ  síkosság elleni

védekezés tilos! A síkosság elleni védekezésre csak környezetkímél  szóróanyagok használhatók fel.
(4) Az ingatlan el tti járdát téli id szakban szükség szerint, havazás, jégképz dés esetén, a biztonságos közlekedés

érdekében  (a hótól és jégt l) az ingatlan tulajdonosának meg kell tisztítania.
(5) A havat a járda úttest fel li részén úgy kell összerakni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 méter széles

terület szabadon maradjon.
(6) Hórakást tilos elhelyezni:

a) közüzemi- közérdek  és egyéb közlétesítmény, ill. ezek köré (pl.: vízelzáró csap, gáz-közlétesítmény,
stb.),

b) útkeresztez désben, úttorkolatban,
c) útburkolati jeleken,
d) kapubejárat elé, annak szélességében,
e) tömegközlekedésre szolgáló járm  megállóhelyeinél, a járm  megállóhelye és a járda között.

(7) A  közterületek  tisztántartása  nappal  és  éjszaka  id beli  korlátozás  nélkül  végezhet ,  figyelemmel  a
környezetvédelemr l szóló hatályos jogszabályban, ill. annak végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt
zajhatárértékre.

(8) E rendelet 4. §-a (1)-(2) bekezdéseiben, a 5. §-a  (1)-(3) bekezdéseiben, a 6. §-a  a)-k) pontjaiban, a 7. §-a  (1)-(3)
bekezdéseiben, a 8. §-a (1)-(3) bekezdéseiben, a 9. §-a  (1)-(6) bekezdéseiben foglalt kötelezettség elmulasztása
esetén az önkormányzat a kötelezést (hivatala által) a tulajdonos költségére elrendeli, elvégezteti és a kötelezettel
szemben a rendelet 10. §-a szerinti eljárás lefolytatását kezdeményezi.

(9) A rendeletben foglalt kötelezettségek id beli és kötelezésnek megfelel  teljesítés helyszíni ellen rzésére a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai
szerint jogosított jár el.
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IV. FEJEZET

Jogkövetkezmények szabályozása

10. §

(1) Aki e rendelet 5. §-a (1) bekezdése alapján, az ingatlanához tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról,
id szer  növényvédelmi munkák elvégzésér l

a) a község belterületén lév  ingatlanain lév  allergiát okozó gyomnövények, és a község belterületén lév
ingatlanain a  parlagf  szakszer  irtásáról,

b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illet leg, ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjed  terület, valamint a gépjárm behajtók átereszeinek
tisztántartásáról, az abba felgyülemlett hulladék eltávolításáról,

c) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek m tárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá
kapubejárók tisztántartásáról, az épület tet zetér l az es víz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó
lecsúszásának megakadályozásáról,

d) az ingatlanról járdára kinyúló ágak, bokrok megfelel  nyesésér l, az ingatlan el tt közterületre lehullott
lomb összegy jtésér l, a járda, valamint az úttest között esetlegesen felburjánzó gaz eltávolításáról

nem gondoskodik, köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése
szabálysértését követi el, amely 30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki
a) e rendelet 5. §-a (2) bekezdése alapján a két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv,

átjáró esetében a tisztántartási kötelezettségének (ami a tulajdonosokat egyformán (50-50 %-os
arányban terheli) nem tesz eleget,

b) e rendelet 5. §-a (3) bekezdése alapján a közterületr l önálló bejárattal rendelkez  üzletek és egyéb
elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, intézmények el tti járdaszakaszt, illetve ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjed  szakaszt  a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos nem tartja tisztán

köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el,
amely 30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

(3) Aki
a) e rendelet 6. §-a alapján a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyez dést, szennyvizet

közterületre, csapadék-levezet  rendszerbe, csapadék-levezet  árokba beleseperi, belevezeti,
b) az utcai hulladékgy jt kbe a hulladékgy jt  térfogati jellemz it l lényegesen eltér  hulladékot (nagy

méret  tárgyat) elhelyezi,
c) a közterület felszerelési és berendezési tárgyait beszennyezi,
d) a közterületen lév  növényeket (fákat, díszcserjéket, bokrokat, virágokat) megrongálja, megcsonkítja,

leszakítja, a járdáról összegy jtött hulladékot, illetve szennyez  anyagot közúton elhelyezi,
e) állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti (él sdiek számára tápot

nyújthat), közterületen elhelyezi, vagy elhagyja,
f) közterületet emberi ürülékkel (fekáliával, vizelettel, stb.) beszennyezi,
g) a Tisza folyót –a községünket érint  szakaszán-, vízlevezet  árkokat, tisztítatlan szennyvíz, trágyalé

bevezetésével, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyez,
h) közterületen építési anyagot, törmeléket, veszélyes hulladékot, trágyát, fert  anyagot, szennyvizet,

más folyadékot kiönt, vagy egyéb bármilyen jelleg  környezetszennyez  anyagot elhelyez,
i) közterületen gépjárm vet (mez gazdasági gépet, egyéb járm vet, berendezést) mos,
j) közterületen továbbá a település közintézményei, így oktatási-nevelési, tagintézmények - általános

iskola,  tornaterem  (Szent  László  u.  4/a  sz.),  napközi  otthonos  óvoda  (Kossuth  u.  12.  sz.)  -,
egészségügyi- szociális intézmények - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kossuth u. 39. sz.),
Családsegít  Szolgáltató (Kossuth u. 34. sz.), Gyermekjóléti Szolgáltató (Radnóti M. u. 2. sz),
egészségügyi rendel k, területi véd i szolgálat (Radnóti M. u. 2.sz.) -, közm vel dési,
közgy jteményi  intézmények  -  községi  könyvtár  (Szent  L.  u.  4/a.),  faluház,  teleház  (Kossuth  L.  u.
15/G)  -,  közigazgatási  intézmény  -  polgármesteri  hivatal  (Volentér  J.  tér  2.sz.)  -,  sportlétesítmény  -
sportöltöz , sportpálya (Bercsényi u. 3.) -, gazdasági célú épületek - Kossuth utca két önkormányzati
tulajdonú  ingatlana,  (32.  sz.  alatti),  Volentér  J.  téren  lév  önkormányzati  tulajdonú  üzem  épület  -,
községi köztemet  - az egyházi temet  Botond utcai részén kialakított területén - ,  községi vízm vek
védterületein   -  Botond  utcai,  Pókföldi  és  Pusztaszeri  utcai  -  a  község  minden  buszvárója,  a  község
összes közútja, tere, járdája, parkja egész területén és az azt körülvev  50 méteres távolságon belül
dohányterméket (cigarettát, szivart, stb.) azok maradványát,  az arra kijelölt helyt l, edényzett l eltér  helyen elhelyez,
eldob

köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el,
amely 30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.
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(4) Aki
e rendelet 4. §-a (2) bekezdése szerint közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása
idején a rendezvény szervez jeként nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelel  számú hulladékgy jt
edényr l, továbbá illemhely biztosításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követ en a terület tisztántartásáról,
köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el, és
30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

(5) Aki
a) e rendelet 7. §-a (1) bekezdése alapján végzett anyag szállításánál a közterületet beszennyezi,
b) ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyez dik, és azt a

szállító fel-, vagy lerakás elvégzése után azonnal meg nem tisztítja,
c) e rendelet 7. §-a (2) bekezdése alapján szennyez , illetve b zös anyagokat (trágyát, ételhulladékot,

moslékot, stb.) nem légmentesen elzárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakter  járm vel szállít,
d) e rendelet 7. §-a (3) bekezdése alapján ha szállítóeszközr l könnyen kihulló anyagot (homok, kavics)

olyan járm vel szállít, amely nem megfelel  magasságú és a lehullást megakadályozó oldaldeszkával,
ponyvával nincs ellátva,

köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el,
amely 30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

(6) Aki
a) e rendelet 8. §-a szerinti a mindenkori generál kivitelez ként az építési területek tisztaságáról és az

építési tevékenységb l adódó szennyez dés eltakarításáról (közterületek beszennyezésekor) a
munkaterület átadásától, a felvonulási létesítmények eltávolításáig nem gondoskodik,

b) építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közm építéssel kapcsolatos burkolatfelbontási,
illetve talajfeltárási tevékenység végzése során keletkezett hulladékkal, illetve a kitermelt anyaggal a
környezetet szennyezi, a csapadékvíz elvezetését akadályozza és a környez  növényzetet károsítja,
valamint a közlekedést akadályozza,

c) a földmunkák végzésénél a term  talajréteget nem deponálja külön és a munka végeztével nem
gondoskodik a term réteg fed rétegként terítésér l,

d) építésnél, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkezett por- és egyéb szennyez  anyagok elterjedését
nem akadályozza meg, a porképz  anyagokat vízzel nem locsolja le,

e) a munkálatok során a közterületi létesítményeket és fákat véd burkolattal nem veszi körül,
f) építési, - felújítási, - bontási munkákat nem a lehet  legkisebb és legrövidebb id tartamú

szennyez déssel végzi,
g) az építkezés, bontás helyét, amennyiben az lehetséges, a környez  területt l kerítéssel nem zárja el, az

elkerített, tárolt építési-, bontási törmeléket és a munkavégzéssel kapcsolatban keletkezett egyéb szilárd
hulladékot a munkavégzés befejezését l számított 48 órán belül nem szállítja el,

köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el,
amely 30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

(7) Aki
a) e rendelet 9. §-a alapján a járdákon síkosság elleni védekezéshez a szükséges szóróanyag beszerzésér l

és keverésér l nem e rendeletben foglaltaknak megfelel en gondoskodik,
b) ezen anyagok tárolása nem környezetszennyezést kizáró tárolóedényben és módon történik,
c) klorid tartalmú anyagokat zöld területeken és azok közvetlen környékén használ,
d) a tömegközlekedési járm vek által használt közutak kivételével a belterületi utakon a síkosság ellen

sózással védekezik,
e) a síkosság elleni védekezésre nem környezetkímél  szóróanyagot használ fel,
f) az ingatlan el tti járdát téli id szakban szükség szerint, havazás, jégképz dés esetén a biztonságos

közlekedés érdekében  (a hótól és jégt l) nem tisztítja meg,
g) a havat a járda úttest fel li részén nem úgy rakja össze, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 méter

széles terület maradjon,
h) aki hórakást helyez el tömegközlekedési járm vek megállóhelyeinél, közüzemi és közérdek

létesítményre, ill. ezek köré (pl.: vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, stb.), útkeresztez désben,
úttorkolatban, útburkolati jeleken, kapubejárat elé, annak szélességében, a járm  megállóhelye és a járda
között, közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdek  létesítményein

köztisztaság fenntartási kötelezettséget el író önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el,
amely 30.000,- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

(8) Az (1)-(7) bekezdés szerinti körben 10. 000.- Ft-ig terjed  helyszíni bírság is kiszabható.
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V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és vele egyidej leg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásának
rendjér l szóló 24/2007. (XI. 29.) ÖKT rendelet.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tárgykörre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok,
eljárásjogi kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben (Ket.) foglaltak az irányadók.

(3) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése: 2009. november 13.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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