
Liptód Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Liptód  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi CLXXXIX.  törvény  alapján,  a  1995.  évi  LIII.  tv.  48.  §  (3)
bekezdése, valamint a hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény felhatalmazása alapján, az alábbi
rendeletet alkotja.
I. Fejezet 

Általános rendelkezések
1. §

(1)  A  rendelet  célja,  hogy  Liptód  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)  Nem  terjed  ki  a  rendelet  hatálya  a  települési  szilárd  hulladék  és  folyékonyhulladék
szállítási közszolgáltatással kapcsolatosa feladatokra. 

2. §
II. Fejezet 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3. §

(1)  A  község  területén  lévő  ingatlanok  tisztántartásáról  az  ingatlanok  tulajdonosai,
tényleges  használói  kötelesek  gondoskodni,  továbbá  kötelességük,  hogy  ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák.

(2)  Az  önkormányzati  tulajdonú  közterületek  szervezett,  rendszeres  tisztántartásáról,
portalanításáról,  általános  jellegű  takarításáról,  síkosságmentesítéséről,  a  szilárd  burkolatú
utak  tisztántartásáról,  szeméttárolók  kihelyezéséről,  ürítéséről  az  önkormányzat 
gondoskodik.

(3)  Magánszemélyek,  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  egyéb
szervezetek  tevékenysége  következtében  közterületen  keletkezett  szennyeződés
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4)  Köztisztasági  szempontból  járdának  minősül  az  a  gyalogos  közlekedésre  rendelt
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig)
terjed.

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.
Ez  a  kötelezettség  kiterjed  a  hóeltakarítással,  a  síkosság  megszüntetésével  kapcsolatos

feladatokra is.

(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása, a járdára kinyúló
ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) 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. Hagyományos konyhai só, síkosságmentesítésre



nem  használható.  E  célra  tüzelés  után  visszamaradt  darabos,  sérülést  okozó  anyagot
használni szintén nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell
gondoskodni.

(8)  A  járda  és  a  közút  síkosságmentesítését  a  tisztántartásra  kötelezettnek  úgy  kell
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

4. §
(1)  Járműbehajtók  átereszeinek  építése,  jókarban  és  tisztántartása  minden  esetben  az

ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás  vagy  rongálódás  okozására  alkalmas  anyagot  (szemetet,  iszapot,  papírt,

törmeléket,  tűz  és  robbanásveszélyes  anyagot)  a  csapadékvízelvezető  árokba  szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 

5. §
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2)  Beruházások  esetén  a  birtokbavételtől  a  kivitelezés  megkezdéséig  a  beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően 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  szennyeződés  ne
keletkezzen.

(4)  Amennyiben  a  munkálatok  végzése  során  építési  törmelék,  illetve  hulladékanyag
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.

(5) Közterületen építési, bontási anyagot Liptód Önkormányzat Jegyzőjének 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.

(6)  Tilos  közútra,  útpadkára  salakot,  építési  törmeléket,  illetve  szemetet  szállítani  és
helyezni! 

6. §
(1)  Közterületen  szennyező  anyagot  csak  olyan  módon  szabad  szállítani,  hogy  a

szállításból  semmi  ki  ne  hulljon,  por  és  csepegés  ne  keletkezzen. Ha  a  szállítás  közben  a
terület  szennyeződnék,  a  szennyeződés  előidézője  köteles  azt  eltávolítani  és  a  további
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2)  Ha  bármilyen  szállítmány  fel  vagy  lerakásánál,  a  közterület  szennyeződik,  a
szennyeződés  előidézőjének  azt  a  fel  vagy  lerakás  elvégzése  után  nyomban  meg  kell
tisztítani. 



7. §
(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!

8. §
(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.

9. §
  (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.

10. §

1. Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek
tárolása közterületen tilos.

2. Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása
az alkalmi használó kötelessége.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző hondoskodik. 


