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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 
14/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztán tartásáról 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Velence Város 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4 78/2020. (XI.3.) Korm. rendelet l. § -
ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 
továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. 
törvény 13. § (l) bekezdésének 5. pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva a 
következőket rendeli el: 

l. fejezet 

l. A rendelet célj a 

l. § Az önkormányzHti rendelet célj a V elen ce Város közigazgatási területére vonatkozó 
kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a település területén a 
köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását. 

Il. fejezet 

2. Közterületek tisztántartása 

2. §(l) Velence Város Önlcormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közterületek 
rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatait az érintett ingatlantulajdonosok jelen 
rendeletben meghatározott közreműködésévellátja el. 

(2) Közutak, közparkok, közterek, járdák tisztán tartása, síkosság-mentesítése, a keletkező 
szemé! összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata. Ennek keretében elvégzi: 

a) az utcai hulladékgyűjtő edényzetek rendszeres kiüritését és tisztántartását, 
b) a közterületek, buszmegálJók szervezett, rendszeres tisztán tartását, általános jellegü 
takarítását, 
c) a hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek 
megvalósítása érdekében, 
d) az engedély nélküli hulladéklerakók feltárását, felszámolását, tiltó táblálc kihelyezését, a 
közterületen lévő szemétgyűjtő edényzetek ürítését, karbantartását, pótlását, 
e) a közterületen elszórt szem ét zsákos összegyűjtését, elszállítását, 
í) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környéküle tisztántartását, karbantartását. 

3. Az ingatlan tulajdonosok kötelezettségei 

3. §(l) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, 
haszonélvezője vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik: 
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a) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és ezek mütárgyai tisztán tartásfuól, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 

b) az ingatlannal szomszédos járda hó- és síkosság- mentessé tételérő l, 

(3) A közös tulaj donban álló ingatlanok, épületek esetében az (l) bekezdésekben írt 
kötelezettségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei. 

(4) A beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa az ingatlan tisztán tartásáról 
a (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles gondoskodni. 

4. Anyagok szállításából és mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés eltávolítása 

4.§ (l) Mindennemü anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön, 
és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, csepegés ne keletkezzen. 
Könnyen kihulló anyag (pl.: homok, murva, salak, papír stb.) csak olyanjármüvön szállítható, 
amelynél a lehullás megakadályozása biztosított. 

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a 
közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű 
üzembentartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni, és a további szennyeződés 
megakadályozásáról gondoskodni. 

5. § (l) A mezőgazdasági célra használt területek müvelését az ingatlan tulaj don o sa köteles úgy 
végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését. 

(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek müvelése a közterület 
szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani, és a 
közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot 
helyreállítani. 

(3) A mezőgazdasági területek müvelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az 
árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, 
hogy a víz a közútra kifolyjon. 

5. A kereskedelmi tevékenységet folytató szervek, utcai árusok, rendezvényszervezők 
kötelezettségei 

6. § (l) Az üzletek, egyéb elámsítóhelyek, vendéglátóegységek és szolgáltató egységek előtti, 
melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az í!ltestig terjedő teljes 
területet a tulajdonos, üzemeltető, használó (a továbbiakban: kereskedő) köteles tisztántartani, 
a keletkezett hulladékat összegyüjteni, és elszállításáról gondoskodni. 

(2) A kereskedelmi tevékenységre szolgáló ingatlan előtti, melletti járdát a kereskedő köteles 
naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 07.00 óráig letakarítani, a 
nyitvatartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani, téli időszakban 
a síkosság - mentesítésről gondoskodni. 
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7. §(l) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét 
tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékol összegyújteni és eltávolításáról 
gondoskodni. 

(2) Közterületen rendezett rendezvények tartása idején a rendezvény szervezoJe köteles 
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő szárnú illemhely biztosításáról, üzemeltetésről, 
valarnint a rendezvény alatt és azt követően a terület és közvetlen környezetének tisztán 
tartásáról és a terület eredeti állapotban történő visszaállításáról. 

III. fejezet 

6. Hó- és síkosság - mentesítés 

8. §(l) A 3. § (l) bekezdésében, a 6. § (l) bekezdésében, valamint a 7. § (l) bekezdésében 
meghatározott ingatlanhasználó köteles az ingatlana előtti, melletti közterület hó ellakaritását 
és síkosság mentesítését reggel 07.00 óráig, illetve azt követően szükség esetén naponta több 
alkalommal elvégezni. 

(2) A síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagok, különösen durva szemcséjű 
homok, homokkal kevert fürészpor, forgács használható. 

(3) A járdárólletakarított jeget, havat a közút és a járda közölt úgy kell elhelyezní, hogy sem a 
gyalogos, sem a gépjármü forgalmal ne akadályozza. 

(4) Hórakást tilos elhelyezní: 

a. útkereszteződésben, 

b. útburkolati jelen, 
c. járdasziget és járda közé, 
d. tömegközlekedésre szolgáló jármü megállóhelyénél, 
e. kapubejárat elé, annalc szélességébe, 
f. közszolgáltatási felszerelési tárgyra - vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény 

(lámpaoszlop, hirdetőoszlop)- köré. 

7. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények 

9. §A köztisztasággal kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését 
Velence Város Jegyzője- szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával- ellenőrzi. 

10. §(l) A jelen rendeletben megfogalmazott magatartási szabályok be nem tartása eselén az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti közigazgatási 
hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(2) A magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság, valamint ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult. 
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IV. fejezet 

8. Záró rendelkezések 

ll.§ (l) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály ba. 

(2) A hatály ba lépésse! egyidejűleg hatályát veszíti V elen ce V áras Önkormányzat Képviselő
testűletének a közteriUetek tisztántmiásáról szóló 28/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete. 

(3) A hatályba lépésse! egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő·· 
testületének a közterületek tisztántartásáról szóló 28/2015. (XII.! 7.) önkormányzati rendelet 
módosításáró1 szóló 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete. 

polgármester 
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jegyző 

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssei 
2020. november 16. napján. 
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