Abaújvár Község Önkormányzat
9/2008. (VI. 16.) rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról, valamint a közterületen megvalósuló állattartás szabályairól
(A módosításokkal egységes szerkezetben)
Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §. és 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi
körülményeket figyelembe véve, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a közterületen megvalósuló állattartás szabályairól
az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések.
1. §.
(1) A rendelet célja, hogy Abaújvár község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa,
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak
megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
(3) 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.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából használó:
a) az ingatlan tulajdonosa,
b) az ingatlant egyéb jogcímen használó.
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása.
2. §.
(1) Az ingatlan tisztántartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti szakaszra terjedően a
közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról.
(3) Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlan előtti járda tisztántartása. Köztisztasági
szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen
útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét

üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(4) A használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok
megfelelő nyesése, a zöldsáv kaszálása.
(5) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést
okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra
kötelezettnek kell gondoskodni.
(6) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és
gyommentesítéséről.
3.§.
A köztisztasági szolgáltatás keretében az önkormányzat gondoskodik:
a) a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű
takarításáról;
b) a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről;
c) a zöldterületek tisztán tartásáról, kaszálásáról, az átereszek tisztán tartásáról, fakivágással
és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) az illegális lerakók feltárásáról, felülvizsgálatáról, felszámolásáról, tiltó táblák
kihelyezéséről, a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzet ürítéséről, karbantartásáról,
pótlásáról;
e) a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtéséről, és elszállításáról;
f) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztán tartásáról, karbantartásáról;
g) azokon a közterületeken, ahol az ingatlan és az úttest közötti távolság az 5 métert
meghaladja, az 5 méteren túli terület tisztán tartásáról és kaszálásáról.
4.§.
A tulajdonos kötelezettségei:
(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(2) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset, valamint hogy a járda vagy útburkolat ne
rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.
(3) A havat az út tulajdonosa illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy
elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.
5.§.
(1) A közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély
nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a
közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni
tilos.

(2) A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti
állapotot helyreállítani.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-, szerelési munka, stb.) történő
használata esetén a használattal érintett területet és közvetlen környezetét a használó
köteles tisztán tartani, a keletkező hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról
gondoskodni.
(4) Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy szálló por és egyéb
szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület-használaton kívül eső
területre ne kerüljön. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés
előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(5) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(7) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(8) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles a szállítást úgy biztosítani, hogy a
közterület be ne szennyeződjék, és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból
semmi ki ne hulljon, por, vagy bűz ne keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne
fordulhasson elő.
(9) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület
beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése
után azonnal eltakarítani.
(10) Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás
helyén az köteles elvégezni, akinek az érdekében a fuvarozás történik.
(11) Tilos az ingatlanok takarításából keletkező szennyeződést, vagy bármely más
hulladékot a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerekbe önteni, söpörni.
(12) Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat
betömni, a víz elfolyását megakadályozni tilos. A közterületre csapadékvíz elvezető
árokba, csapadékvíz elvezető csatornába, szennyvizet, kiereszteni szigorúan tilos.
(13) Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltakarításáról az állattartó köteles
gondoskodni.
(14) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és
helyezni!
6. §.
(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy
kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani
tilos!

7. §.
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal
megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül
köteles saját költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is
gondoskodni.
8. §.
(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat
beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az
egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Közúton történt állat elhullását ha annak tulajdonosa ismeretlen – az önkormányzat hivatalánál azonnal be kell
jelenteni.
9. §.
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek
közterületen csak alkalmi jelleggel tárolhatók.
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék
gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.
10. §.
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető
árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb
hulladék lerakásával beszennyezni tilos!
11. §.
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se
a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- a gyalogos közlekedési útvonalon,
- az útkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat elé, annak szélességében,

- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda
között,
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani.
Az avar és kerti hulladékok égetése.
12. §.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a
hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű, lomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár,
levél és egyéb növényi maradványok.
(2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti
hulladék égetése csak hétköznapokon 6.00 – 21.00 óra között megengedett.
(3) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
(4) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.
(5) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása
kárt ne okozzon.
(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.
(7) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet
kismértékű zavarása mellett égethető.
(8) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A közterületi állattartás.
13. §.
(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, ne szennyezze. Az
esetleges szennyeződést a tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy
köteles haladéktalanul eltávolítani.
(2) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan
megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott
személy tartani.
(3) A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát (pl.
harapós kutya) kell szembetűnően elhelyezni.
(4) Ebet közterületen nem lehet felügyelet nélkül hagyni. Harapós vagy támadó természetű
ebet biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani, és a harapás ellen
szájkosárral kell ellátni.
(5) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe,
piac területére;
b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmény területére;
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe;
d) játszótérre.

(6) A fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és az őr ebekre (szolgálati
idejében őrzés-védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában levő eb).
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése és szankcionálása.
14. §.1
Záró rendelkezések.
15. §.
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) A rendelet 2008. július hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az 1/2008. (03.04.) rendelet
hatályát veszti.
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Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a

