Zalaháshágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/1996. (II. 19.) számú rendelete
A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladékok gyűjtéséről és
elszállításáról
(egységes szerkezetben a módosításokkal)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XV. tv. 16. (1) bekezdése és az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalaháshágy Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja:
I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet hatálya Zalaháshágy község belterületén a jogi és természetes
személyekre – ideértve ezek társaságát is – terjed ki.
(2) a köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, és a
települési környezet – különösen a közterületek – szennyeződését, fertőzését
eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.
II.

Fejezet

A közterületek és ingatlanok tisztántartása
2. §.
(1) A közterületek tisztántartásáról, a község zöldterületeinek
Zalaháshágy Község Önkormányzata gondoskodik.

gondozásáról

(2) A szilárd burkolatú utak tisztítása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően történik.
3. §.
A gazdálkodó szervezetek, intézmények, szolgáltató, kereskedelmi egységek,
vállalkozóik tevékenységük következtében a közterületen keletkezett szennyeződést
kötelesek megszüntetni, a közterületen a szükséges takarítást elvégezni.
4. §.
(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy tényleges használója köteles gondoskodni:

-

az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg, ha a járda mellett zö9ldsáv is van, az úttestig terjedő terület;

-

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai>

-

tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról.

(2) A vendéglátóipari, szolgáltató egységek, üzletek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, akkor az úttestig terjedő teljes területet a nyitvatartás
ideje alatt az ingatlan tulajdonosa vagy tényleges használója köteles tisztántartani.
(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos v agy tényleges használó naponta legkésőbb 8
óráig köteles letakarítani, síkosság esetén szükség szerint naponta ezt többször is el
kell végeznie.
(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül
végezhető.
5. §.
(1) Építési, bontási, tatarozási munkálatokat, közműépítéssel kapcsolatos
tevékenységet úgy kell végezni, hogy por és egyéb szennyeződés a közterületre ne
jusson, s a vízelvezetés biztosítva legyen.
(2) Építési, bontási és egyéb anyagot közterületen e rendelet és a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint szabad tárolni.
(3) Az építési, bontási tatarozási munkálatok helyét – szükség esetén – a környező
közterülettől el kell zárni.
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során elkerülhetetlenül építési törmelék, szemét
keletkezik a közterületen, úgy azt a munka befejeztével 48 órán b elül el kell
szállítani és a közterülete helyre kell állítani.
6. §.
(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány el- vagy lerakásánál a közterület
szennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal
megtisztítani.
(2) Építési munkálatok során, egyéb, közterületek igénybevételével járó tevékenység
során fákat, létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni.
(3) Ha az előző bekezdésben leírt tevékenység végzése során a közterület, vagy annak
része rongálódik, akkor a keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni vagy
eredeti állapotot helyreállítani.

7. §.
(1) Közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyak megrongálása, beszennyezése
tilos.
(2) Közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása – a
(3) bekezdésben foglaltak kivételével – tilos.
(3) Közterületen elhelyezkedő fák csonkítása és kivágása csak a jegyző engedélyével
végezhető.
(4) Parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos.
(5) Parkosított területnek minősül:
-

füvesített, növényzettel ellátott közterület,
szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti sziget.

(6) Közterületen álló – magántulajdonban állók kivételével – építményeken, épületek
falán, kerítéseken – a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével
– hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni csak a jegyző külön engedélyével
lehet.
Az elhelyezett hirdetmények eltávolításáról a hirdetményt elhelyező köteles
gondoskodni.
(7) Élő fára mindennemű hirdetés elhelyezése tilos.
III.

Fejezet

Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése
8-13. §1
IV.

Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések
14. §.
(1) 2
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A 2/2008. (I. 15.) számú rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(4) A 10/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (I. 25.) számú rendelet
Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 31.) ör., hatálytalan 2012.06.01-jétől
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