
Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete  
4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról 

 
Varsány község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. tv.8.§. (1) bekezdésében és az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés c. 
pontjában, valamint az 1995. évi XLII. tv. 2.§-ban kapott felhatalmazás alapján Varsány 
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 
 

1.§ 
1. Alapfogalmak:  
    a.) köztisztasággal összefüggı 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 tisztántartása, 
    b.) települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: a települési szilárd 
hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása, 
    c.) közterületek: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott –belterületi 
földrészlet ( közút, járda, tér, közpark)- továbbá a község közhasznú zöld területe 
    d.) települési szilárd hulladék: a háztartási szilárd hulladék: a háztartási hulladék 
(szemét) és az egyéb szilárd hulladék 
    e.) háztartási hulladék: a lakásban valamint a lakás, üdülés, pihenés, céljára használt 
egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és 
területeken keletkezett szilárd hulladék így pl.: a salak (beleértve a központi főtésbıl 
keletkezett salakot is) a rongy a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, 
papír, konyhai hulladék, (ideértve a mőanyag konzervdobozt, üveget) a kerti és 
gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási 
tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék , ha a naponta keletkezett mennyisége 
nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minısülı 
mennyiséget mely 25 liter. 
    f.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az egyéb emberi tartózkodásra szolgáló más 
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék(nagyobb mértékő berendezési tárgy, 
lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés készülék stb. valamint az azokhoz tartozó 
területeken, illetıleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét( az ipari 
tevékenység során keletkezı, az e.) pontot meghaladó mennyiségő hulladék, építési 
törmelék. 
    g.) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér 
tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése 
     h.) tisztántartás. Az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és 
síkosság mentesítése, illetıleg pormentesítése. 
     i.) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyőjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt 
lerakóhelyre való elszállítása 
     j.) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetıleg 
létesítményben történı- hasznosítás nélküli- elhelyezése 



 
2. A rendelet hatálya kiterjed Varsány község közigazgatási területén a jogi és 
természetes személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre 
 
3. E rendeletet kell alkalmazni:  
  a.) a közterületek tisztántartására 
  b.) a közterületek rendjével a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre   
(csapadékvíz–elvezetés,zöldterület-gazdálkodás,zöldterület fenntartására és 
karbantartása)   
  c.) a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira  
 
 

II. fejezet 
 

Köztisztasági feladatok 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

2.§ 
 

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról 
a.) az ingatlan tulajdonosa , kezelıje, az ingatlan használója (haszon élvezı, 

használó, bérlı, albérlı, szívességi használó) ha erre más jogszabály, vagy a 
tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi –köteles gondoskodni. 

b.) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar és 
rágcsálóról való gondoskodás 

 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:  

a.) a ház vagy telek elıtti járdaszakasz és zöldsáv teljes területének 
b.) a belterületi útszakasznak az út tengelyéig történı tisztántartásáról, 

kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról 

 
(3.) Intézmény, szórakozó helyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek elıtti járdaszakasz tisztántartása, a hó és 
síkosság mentesítése mind nyitvatartási idıben mind azon túl a használó illetve 
létesítményt üzemeltetı kötelessége. 

 
(4.) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az 
önkormányzat az ingatlan tulajdonos terhére elvégeztetheti. 
 
(5.) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet bejelentéstıl 
számított 3 munkanapon belül elszállítatni. 
 
 
 

3.§ 
 

(1.) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében 



      a.) A belterületen lévı váróhelyiségek, járdaszigetek és a járdától füvesített 
területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az 
önkormányzat 
      b.) a külterületen lévı autóbusz- megállóhelyek tekintetében a közút kezelıje 
köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék 
eltávolításáról gondoskodni. 
 

4.§ 
 

(1.) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és 
felállított tartályokba szabad elhelyezni. 
 
(2.) A szeméttartályok kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata a 
(3) bekezdés kivételével. 
 
(3.) Az üzletek, vendéglátó egységek, elárusítóhelyek elıtt a szemétgyőjtı tartályok 
elhelyezése és tisztántartása az üzemeltetı feladata. 
 

5.§ 
 

(1.) A község területén lévı ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek 
ingatlanukat megmővelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadon 
élı bokortól megtisztítani. 
 
(2.)Az ingatlan tulajdonosa, ahol ehetıség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana 
elıtti közterület füvesítésérıl, parkosításáról. 
 
(3.) A község területén mőködı kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és 
szolgáltató létesítmények külsı és belsı nagytakarítását ( a környezet rendezését)az 
üzemeltetık kötelesek minden év április 30-ig elvégezni. Rendbetartásukról pedig 
folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti 
egységeinek (elıtetı, portál, ernyıszerkezet, cégtábla) jó karbantartásáról 
gondoskodni. 
(4.)A kereskedelmi, vendéglátó-ipari  és szolgáltató létesítmények üzemeltetıi a 
kirakatot kötelesek tisztántartani, és a kirakatot az üzlet profiljának, jellegének 
megfelelıen áru bemutatására használni. 
 

6.§ 
 

(1.) A röplapok utcai terjesztıi kötelesek – a terjesztés megkezdése elıtt – a 
röplapok szétszóródásával keletkezı hulladék eltakarításáról gondoskodni. 
 
(2.) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetıtábláin lehet elhelyezni. 
 
(3.) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata aki azt a hirdetıtáblákon, 
falfelületeken elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a 
kötelezettségnek nem tesz eleget, költségére az Önkormányzat végezteti el a 
plakátok eltávolítását. 
 

7.§ 



 
Építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztántartása a kivitelezı feladata. 
 

III. fejezet 
 

Zöldterület fenntartása és kezelése 
 

8.§ 
 

(1.) A község területén lévı zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az 
idıszerő növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni. 
 
(2.) A község területén lévı közhasználatú parkok építésérıl, felújításáról, 
fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik. 
 

9.§ 
 

(1.) Tilos a közpark területére gépkocsival behajtani és parkolni. 
 
(2.) Tilos a község hársfáiról- külön engedély nélkül- növényi részek (virágok, levél, 
termés stb.) szedése a fák megcsonkítása, a fára plakátok ragasztása és kiszegezése. 
 
(3.) A közhasználatú, valamint az egyéb zöldterületen a hasznos állatok a védett 
madarak  bármely eszközzel történı zavarása, a fészkek rongálása a tojások és 
fiókák kiszedése és irtása tilos! 
 
(4.) A játszóterek s a hozzájuk tartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek 
használhatják. 
 
(5.) A közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál 
jármővet mosni tilos! 
 
 

IV. fejezet 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

10.§ 
 

Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható:  
(1.) Aki az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló 
mentesítésérıl nem gondoskodik. 
 
(2.) Aki az ingatlan elıtti járdaszakasz tisztántartásáról hó, és síkosság 
mentesítésérıl, valamint ennek mőtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, az 
ebbıl eredı kárt is köteles megtéríteni. 
(3.) Az üzemeltetı aki a kereskedelmi egységek, vendéglátó- ipari és szolgáltató 
létesítmények külsı, belsı nagytakarítását, valamint a kirakatok tisztántartását nem 
végzi el. 
 



(4.) Aki közterületen tartott rendezvényt követıen a takarítási kötelezettségének 
határidıben nem tesz eleget. 
 
(5.) Aki építésnél, bontásnál, tatarozásnál a közterületet engedélytıl eltérı módon 
használja, vagy a közterület- használati engedélyben foglalt kötelezettségének nem 
tesz eleget. 
 
(6.) Aki az elhullott állat tetemének a kijelölt helyre történı elszállításáról és a 
terület ártalmatlanításáról nem gondoskodik. 
 
(7.) Aki közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetésétıl eltérı célra vesz 
igénybe, vagy az engedélytıl eltérıen használ. 
 
(8.) Aki közhasználatú, vagy zöldterületen jármővet mos. 
 
(9.) Az a tulajdonos vagy használó aki a területén lévı zöldterületek gondozását 
elmulasztja. 
 
(10.) Aki a közhasználatú zöldterületet és az építményeinek berendezéseinek, 
felszereléseinek állagát szándékosan megrongálja. 
 
(11.) Aki zöldterületen védett madár fészkét megrongálja, tojásokat, fiókákat 
kiszedi, kiirtja. 
 
 

11.§ 
 

Szabálysértést követ el és 3.000 Ft—ig  terjedı pénzbírsággal sújtható:  
(1.) Aki utcán, közterületen szemetel 
 
(2.) Bármilyen szilárd hulladékot házi szemetet nem erre a célra kijelölt helyen 
helyez el. 
 
(3.) Hulladékgyőjtı edényben válogat, hulladékot onnan kivesz. 
 
(4.) Aki közterületen hirdetményt, plakátot szabálytalanul helyez el. 
 
(5.) Aki közterületet beszennyez, hulladékot, szemetet, szennyezı, vagy egészségre 
ártalmas anyagot kiönt, elszór, kienged, eldob. 
 
 

12.§ 
 

Szabálysértést követ el és 2.000 Ft—ig terjedı pénzbírsággal sújtható:  
 
(1.) Aki közpark területére gépkocsival behajt. 
(2.) Aki a község hársfáiról engedély nélkül növényeket szed, hasznos állatokat, 
védett madarakat megzavar. 
 



(3.) Aki a közhasználatú zöldterületet és azok építményeit, berendezéseit, 
felszerelését rendeltetéstıl eltérı módon használja 
 
(4.) Aki a közterületen szeszes italt fogyaszt. 
 

13.§ 
 

(1.) Szabálysértés miatt elsı fokon a jegyzı jár el. 
(2.) A 10-12§-ban  meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetıivel szemben a 
hivatal arra kijelölt dolgozói valamint a rendırség helyszíni bírságot szabhat ki 
A helyszíni bírság 2.000 Ft-ig terjedhet. 
 

Záró rendelkezések 
 

14.§ 
 

(1.) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a 2/1985.(XI.25) számú 
tanácsrendelettel módosított 2/1982./(VI.7) számú rendelet a köztisztaság 
fenntartásáról szóló tanácsrendeletet. 
 
(2.) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Varsány. 1996.február.09. 
 
 
 
Bárány Dénes                                                            Bárányné Billinger Erzsébet 
Polgármester                                                                              jegyzı 
 
 
KIHIRDRTVE: 
 
Varsány 1996.02.26 
 
 
                                Bárányné Billinger Erzsébet 
                                                jegyzı 

 


