
RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2009.(VI.29.) RENDELETE 
a köztisztaság fenntartásáról 

 
 
Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban önkormányzat) a 
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(továbbiakban tv.) 46.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve- a község tiszta, 
esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, az ember és környezete 
harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamainak védelme, a 
fenntartható fejlődés környezeti feltétételeinek biztosítása céljából - a helyi körülményeket 
alapul véve- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya Rábacsécsény közigazgatási területére (belterület és külterület), annak 
természetes és épített környezetére, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi 
személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre terjed ki, amelyek állandó vagy ideiglenes 
jelleggel a település közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek. 
 
(2) A rendelet szabályozása kiterjed a köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő tevékenységekre. 

(3) A szabályozással összefüggésben az egyes fogalmakat az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet tartalmazza. 

 

Ingatlanok és közterületek tisztántartása 

2.§ 

(1) A település közigazgatási területén levő közparkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, 
gondozásáról és ápolásáról, a közterületek tisztántartásáról Rábacsécsény Község az 
Önkormányzatán keresztül gondoskodik. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonosának a feladata az ingatlan előtti járdaszakasz (saroktelek esetén 
mindkét oldalán) a járda melletti zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartása. 
 
(3) Az ingatlant közvetlenül határoló közterületen telepített környezet gondozása (fák 
metszése stb.) a tulajdonost terheli. 
 
(4) Az ingatlan területén a környezetvédelem, az ingatlan zöldterületének létesítése, 
fenntartása, gondozása, a kártevők és az allergén növények irtása a tulajdonos kötelezettsége. 
 
(5) Az ingatlan előtti közterületen levő és közterületre nyúló fák és más növények, valamint 
az élősövény gallyazásáról, járdák járhatóvá tételéről, az ingatlan előtti közterületen az 



allergén növények irtásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A közterületről 
eltávolított növények visszapótlásáról a növényt eltávolító köteles gondoskodni. 
 
(6) Több tulajdonos esetén a tisztántartási kötelezettség a közterületet érintő 
ingatlantulajdonosok tulajdonarányában oszlik meg. 
 
(7) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, vendéglátóhelyek stb.) előtti járda, 
parkolóhely, zöldsáv, árok gondozása és hulladék eltávolítása a helyiség használójának 
feladata. 
 
(8) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni az épület közterülettel határos, a közterület 
felé eső tetőzetéről a hó és jég letisztításáról olyan időszakban, amikor a forgalmat nem 
zavarja. A tisztítás tartamára a járdát el kell zárni és a járókelőket alkalmas módon 
figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére. 
 
(9) Az ólmos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt stb.) a szükséghez 
képest naponta többször is le kell takarítani vagy szórással csúszás mentesíteni. A szórásra 
bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, kis szemcséjű salak stb.) kell 
használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni. 
Környezetet szennyező szóróanyagot használni tilos.  
 
(10) A tisztántartási és gondozási kötelezettség a beépítetlen és beépített, de nem lakott 
ingatlanra is kiterjed. 
 
(11) Az ingatlan előtti közterület takarítását, gondozását a Polgármesteri Hivatal a mulasztó 
tulajdonos költségére elvégeztetheti. 

3.§ 
 

Szemét tárolása, szállítása, elhelyezése 
 
(1) Az ingatlanon keletkező szemetet az elszállításig oly módon kell gyűjteni, hogy a 

szomszédos ingatlan használóját ne zavarja. 
 
(2) Környezetre ártalmas anyagot égetni és tárolni tilos.  
 
(3) Építkezésből származó törmeléket az utcán tárolni úgy szabad, hogy azt a szél, illetve 

csapadékvíz ne hordhassa el. Az ilyen körülmények között tárolt törmeléket 48 órán belül 
el kell szállítani és a területet meg kell tisztítani. 

 
(4) Szemetet és hulladékot csak kijelölt szemétlerakó helyen szabad elhelyezni. 
 
(5) Szennyvizet – ahol a szennyvízcsatorna nem épült ki – vízzáró vakolattal ellátott 

gyűjtőaknában kell összegyűjteni és szippantással eltávolítani. 
 
(6) A szeméttartó edényekből a hulladék válogatása, összegyűjtése magáncélból (guberálás) 

tilos. 
 
 
 
 
 



Tiltott cselekmények 
 

4.§ 
 
(1) Közterületeken: 

a.) szennyezni, szemetet, hulladékot vagy papírt eldobni, továbbá szennyvizet vagy 
/folyadékot – a csapadékvíz kivételével – kiengedni, kiönteni 
 
b.) jószágot legeltetni 

 nem szabad. 
 
(2) Parkokban, játszótereken, fásításokban: 
 

a.) égő gyufát, cigarettát eldobni, tüzet rakni 
 
b.) az élő növényzetet csonkítani, leszakítani vagy beszennyezni, parkokat, játszótereket 

rongálni 
 
c.) fogatos vagy járművel, továbbá kerékpárral közlekedni 
 
d.) nem közlekedésre rendelt területeken útrövidítés vagy más célból átjárni 
tilos. 

 
(3) A belterjesen kezelt zöld gyepre a közönség nem telepedhet le. 
 
(4) A fásított, parkosított területen, továbbá játszótereken és sportpályán jószágot áthajtani, 

felügyelet nélkül hagyni nem szabad. 
 
(5) Eldugulást vagy rongálás okozására alkalmas anyagot patak vagy vízelvezető árokba 

helyezni tilos. 
 
(6) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi, vagy arra káros hatással 

van. 
 
(7) Az olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek számára tápot nyújt, bűzös 

és a levegőt szennyezheti, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem 
szabad. 

 
(8) Építési törmeléket az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. 
 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

5.§ 
 

(1) A Rendeletben foglaltak ellenőrzéséről a Körjegyző gondoskodik. 
 
(2) Szabálysértést követ el - amennyiben a cselekmény más, súlyosabb büntetendő 
rendelkezés hatálya alá nem esik - és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 
 
- a jelen önkormányzati rendelet 4. §-aiban felsorolt tilalmakat megszegi, vagy kijátssza, 
 



- a 1-3 §-aiban írt kötelezettségének teljesítését elmulasztja, vagy azok rendelkezéseit 
megsérti. 

 
(3) Az szabálysértésen tetten ért elkövetőit az önkormányzat ügyintézője helyszíni bírsággal 
sújthatja. 
 

Záró rendelkezés 
 

6.§ 
 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 8/1992. (XI.16.) sz. a 
köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet hatályát veszti. 
 
 

Rábacsécsény, 2009. június 29. 
 
 
 
 
 Veilandics Eszter       Kovács Teodóra 
 körjegyző       polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2009. június 29. 
 
 
 
 Veilandics Eszter 

         körjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve rendelkezéseinek 
való megfelelést szolgálja. 
 
 


