
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 
22/2004./V.27./ rendelete 
a köztisztaságról. 
 
 
Lakitelek Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. 
§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén lévő 
ingatlanok tulajdonosaira, használóira (jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre és magánszemélyekre). 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztisztasági feladatok ellátására. 
 

2.§ 
 
A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a 
települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését 
eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 
 

3.§ 
 
(1) A közterületen állomásozó lófogatú és gépjárművek üzembentartói kötelesek 
álláshelyüket (járda, parkírozó hely) tisztántartani, szükség esetén lemosni. 
(2) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak környékét a 
szennyeződéstől megóvni, állandóan tisztántartani, a keletkezett hulladékot 
összegyűjteni és gondoskodni az elszállításról. 
(3) Járdát, úttestet, parkterületet és egyéb közterületet ürülékkel, szennyvízzel, 
savval, olajjal és egyéb környezetkárosító anyaggal beszennyezni, ill. ilyen anyagot 
felszíni vízelvezető rendszerbe (csapadékvíz árok és csapadékvíz csatorna) juttatni 
tilos! 
(4) Építési- bontási, valamint tatarozási munkákat, továbbá minden közműépítéssel 
kapcsolatos burkolat, vagy talajbontási munkát úgy kell elvégezni, hogy a 
környezetet ne szennyezze és a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen. 
(5) Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületi 
felszerelési, kerti tárgyak, fák, cserjék, növények, pázsit felület, berendezések, 
védőrácsok, lánckorlátok, jelzőtáblák, kerti padok, beömlő rácsok, akna nyílások, stb. 
szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. 
(6) Építkezésnél és egyéb közterületi igénybevételnél a fákat, díszcserjéket és egyéb 
létesítményeket védőkorláttal kell körülvenni. A rongálódásból eredő kárt annak 
okozója – amennyiben az eredeti állapotot helyreállítani nem tudja – köteles 
megtéríteni. 
(7) Ömlesztett anyag (salak, homok, kavics, beton, oltott mész, fűrészpor, stb.) csak 
olyan járművön szállítható, amely az anyag lehullását megakadályozza. 
Kellemetlen szaghatású anyagot csak zárt tartályban, vagy zárt szállítójárművel 
szabad szállítani. 
(8) A tulajdonos köteles gondoskodni: 



a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, tömbtelken a külön 
tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztántartásáról, 

b) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék 
eltávolításáról, a téli időszakban a biztonságos gyalogos közlekedés 
érdekében a csúszásmentesség biztosításáról. 

c) a járda felett és az ingatlan előtti zöldsávban található fák, gyalogos és 
gépjárműforgalmat KRESZ jelzést takaró gallyak, 2 méter alatti ágak 
eltávolításáról. 

(9) Szórakozó, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva 
tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivétel – a használó köteles 
tisztántartani és a hulladékot eltávolítani. 
(10) Havat-jeget csak azokon a helyeken szabad lerakni és elhelyezni, amelyet a 
Falugondnokság erre a célra kijelölt. 
A Falugondnokság a kijelölt helyet annak esedékességekor a helyileg szokásos 
módon közzéteszi. 
(11) Szemetet, hulladékot az összegyűjtött hó, jég és engedéllyel közterületen tárolt 
építési törmelék közé keverni tilos! 
(12) Szerves és veszélyes hulladékot, állati hullát, bomló anyagot közterületen 
lerakni és tárolni tilos! 
(13) A fenti bekezdésekben nem érintett közterületet tisztántartani, 
csúszásmentességéről gondoskodni a Falugondnokság feladata. 
(14) Gépjármű közterületen történő tisztítása, mosása tilos! 
 

4. § 
 
(1) Az e rendeletben foglalt kötelezettségek ellenőrzése Lakitelek Önkormányzata 
Jegyzőjének a feladata, aki e feladatáról a közterület-felügyelet útján gondoskodik. 
(2) Aki az e rendeletben megfogalmazott 3. § (8) b) pontja szerinti síkosság-
mentesítési és 3. § (8) a) pontja szerinti árok-karbantartási kötelezettségét megszegi 
szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ill. a 
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője az előírások megszegőivel szemben 
500-10.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
(3) E rendelet alkalmazásában 
a) köztisztasággal összefüggő 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 tisztán tartása; 
b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott 
része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró); 
c) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és 
síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése. 
 

5. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 



    Varga Sándor sk.                                               Orbán Csaba sk. 


