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Győrújbarát község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2013.(VII.26.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról 

 

 
Győrújbarát község képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataikról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 156. §. (2) bekezdésében, a környezet 
védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben  kapott felhatalmazás alapján 
Győrújbarát község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és 
tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 
körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 
 

1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy Győrújbarát község közigazgatási területén a 
köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

 

A rendelet hatálya 
 

2.§. 

 
(1) 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.  
(2) 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. 
(3) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat 
gondoskodik. 
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Alapfogalmak 

 
3.§. 

 
(1) települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd 
hulladék; háztartási hulladék: (szemét): a háztartásokban képződő vegyes, 
elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, 
lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a 
lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék; 
(2) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:  
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, 
kezelését, valamint  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező 
jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. 
(3) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és 
síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése; 
(4) kezelés: hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást  
vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítés. 

II. Fejezet 

Köztisztasági feladatok 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 
 

4. § 

 
 (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy 
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-
mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján 
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) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az ingatlannal 
határos közterületen: 

a.) ingatlan előtti járdaszakasz (ennek hiányában 1-méter széles területsáv), 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is található, az úttestig terjedő teljes területen, 
továbbá a járda és az úttest között kiépített, vagy kiépítetlen területeken  a fű 
nyírásáról és az allergén növények irtásáról, tisztántartásáról, 

 
b.) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé átnyúló fák és más 

növények megfelelő gallyazásáról úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos, a közúti 
közlekedés akadálymentességét, a forgalomirányító tábla láthatóságát, továbbá  a 
légvezetékek zavartalan üzemeltetését,  
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c.) a járdán felburjánzó növényzet kiirtásáról, 
d.) ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árok és ennek műtárgyai 

tisztántartásáról, a feliszaposodás megszüntetéséről, az eredeti mélység 
megtartásával, 

e.) az ingatlan megműveléséről, tisztántartásáról és rendben tartásáról. 
(5) A magántulajdonú ingatlan területén az ingatlan zöldterületének gondozása, a 
kártevők és az allergén gyomnövények elleni védekezés a tulajdonos 
kötelezettsége. 
(6) Fűnyírás, illetve más zajjal záró szabadtéri munka végzése: 

a.) munkanapokon: 07.00. és 19.00. óra között 
b.) szombaton: 08.00. és 12.00 óra között, 
és 15.00. és 17.00. óra között megengedett. 

(7) Tilos az ingatlanon keletkezett csapadékvíz közterületre történő kiengedése. 
(8) Tilos a csapadékvíz elvezető árkok betemetése, továbbá a csapadékvíz 
árokba juttatásának  a megakadályozása. 
(9) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a kötelezettségek teljesítéséért 
egyetemlegesen felelnek. 
 

Síkosság mentesítés 
 

5.§. 
 

 (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles az ingatlana előtti illetve az 
ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsők esetében a hó 
és a jég eltávolításáról, a síkosság mentesítéséről folyamatosan gondoskodni. Az 
eltávolítás körültekintően, a közterület használók veszélyeztetése nélkül kell 
végezni. 
(2) Síkosság mentesítésére környezetkímélő anyagok használhatók. 
(3) A járdáról letakarított havat, úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a 
gépjárműforgalmat ne akadályozza és a hó-megcsúszás veszélye kizárt legyen. 
(4) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, 
hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 
(5) 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. 
 

Csapadékvíz-elvezetés 
 

6. § 
 

(1) Ahol a csapadék elvezetését szolgáló árok meg van, járműbehajtók csak 
áteresszel építhetők és az átereszek építése, jó karban- és tisztántartása minden 
esetben az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége.  
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A közterület rendje 
 

7. §. 
 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen 
szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 
megrongálni. 
(2) Győrújbarát község közigazgatási közterületein, a közterületen álló 
építményen és egyéb műtárgyon, közterülettel határos falfelületen és kerítésen 
plakátot csak a közterület tulajdonosának, az érintett épület, építmény, kerítés, 
műtárgy (továbbiakban: építmény) tulajdonosának az előzetes hozzájárulásával 
lehet elhelyezni. 
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tekintetében a hozzájárulás 
megadására  a polgármester jogosult. 
(4) A plakát elhelyezésére irányuló kérelemben az alábbiakat kell megjelölni: 

a.) plakát mérete, elhelyezésének pontos helye, 
b.) kihelyezés időtartalma, 
c.)  a plakát kihelyezőjének neve, lakcíme. 

(5) Nem kell engedélyt kérni az erre a célra kijelölt helyen történő plakátozáshoz. 
 

III. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

Ez a rendelet 2013. augusztus 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2011. (III.09.) 
önkormányzati rendelete  hatályát veszti. 
 
 
Győrújbarát, 2013. július 25. 
 
 
 

  

Juhászné Árpási Irma dr. Egri Zsanett 

polgármester  jegyző  

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet: 2013. július 26. napján kihirdetve. 
 
        dr. Egri Zsanett 
         jegyző 


