Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság helyi szabályairól
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdése alapján a község természeti örökségeinek,
környezeti értékeinek, az élővilág, az itt élő emberek egészségének megőrzése, védelme, és
minőségének javítása, valamint az együttélés alapvető szabályainak érdekében - a helyi
körülményeket figyelembe véve - az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya kiterjed Baks község közigazgatási területére, minden természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy
ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

2. §
KÖZTISZTASÁGI FELADATOK
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről az ingatlan
tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő,
szívességi használó) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége ingatlanán a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról
való gondoskodás.
(3) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlanhoz
kapcsolódó járdaszakasz és a zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járda hó
eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről.
(4) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek
és más elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése, a
tulajdonos, használó, illetve a létesítményt üzemeltetőjének a kötelessége.
(5) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben
lehet elhelyezni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá a gépjárműbehajtók átereszeinek és a
kapubejárók tisztántartásáról.

3. §
ZÖLDTERÜLETEK FENNTARRTÁSA, KEZELÉSE
(1) A község közigazgatási területén lévő zöldterületek, növényzetek ápolását, az időszerű
növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő (köz)területek fenntartásáról, gondozásáról az
önkormányzat köteles gondoskodni.
(3) A község közigazgatási területén lévő erdők fenntartásáról, állagának megóvásáról a
tulajdonos köteles gondoskodni, a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott előírások
betartásával.
(4) Tilos a község területén élő fára plakát, hirdetés kiragasztása és kiszegezése, vagy élő
növényzet bármely más módon való károsítása.
(5) Tilos közterületen, valamint természetvédelmi területeken és egyéb zöldterületen az ott élő
élővilág károsítása és irtása.
(6) Fás szárú növények fenntartására, kezelésre, kivágására, pótlásra a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az
irányadóak.
(7) Az ingatlan telekhatárához csak olyan növényzet és csak olyan távolságra telepíthető,
amely élettani sajátosságait figyelembe véve, a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű
használatát nem akadályozza, abban kárt nem okoz.
(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő területen a biztonságos közlekedést
akadályozó, közterületre (járda, úttest, stb.) benyúló növényzet gondozását, nyesését
elvégezni.
4. §
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
(1) Aki a rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget - a közösségi
együttélés alapvető szabályainak elmulasztása miatt - százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható és a meghatározott cselekmény végrehajtására kötelezhető.
(2) Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit alkalmazva a jegyző jogosult.

5. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Baks, 2013. augusztus 28.

Búza Zsolt s.k.
polgármester

dr. Barcsi Judit s.k.
mb. jegyző

Záradék:
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