Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
_____/2015. (_._) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól
Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A környezet védelmének általános
szabályairól” szóló 1995. évi LIII. Törvény 10. § (2) bekezdésében, „a hulladékról”
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Aba Város
Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok
ellátásához – az e rendeletben foglaltak szerint – mindenki köteles hozzájárulni.
2. §
(1) Az önkormányzat, a kezelésében levő park, tér és más közterület
rendezettségéről, tisztántartásáról - a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak
kivételével - a polgármester intézkedése útján gondoskodik.
(2) Az ingatlanhasználó köteles:
a) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM
rendelet melléklete 3.2.2 alcím b)-c) pontjában meghatározottak elvégzésére
b) gondoskodni a járda fölé kinyúló ágak és bokrok nyeséséről
c) az ingatlana előtti járdaszakasz téli hó eltakarítására, síkosság mentesítésre
d) építési vagy más tevékenysége során megrongálódott járdát helyreállítani, és
e) az ingatlan utcafronti szélességében – a közút tengelyéig terjedő mélységben – a
hulladék eltávolítására.
(3) Vásár, búcsú-, sport- vagy más közterületi rendezvény esetén a rendezvény
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely
és hulladékgyűjtő edény kihelyezéséről, azok ürítéséről valamint a rendezvény alatt
és azt követően a terület megtisztításáról.
(4) Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített tárolóba, gyűjtőedénybe lehet
elhelyezni.
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(5) A közterület közforgalmú útjaira, járdáira került állati hulladék vagy ebből eredő
szennyeződés feltakarításáról az állat tulajdonosa haladéktalanul gondoskodni
köteles.
(6) Szennyezett vizet, települési szilárd vagy folyékony hulladékot vagy veszélyes
hulladékot a csapadékvíz-elvezető árokba helyezni, beleönteni vagy bevezetni tilos.
(7) Építési-bontási beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a
beruházónak, ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell
gondoskodni az általa elfoglalt közterület tisztántartásáról.
(8) Ha a hulladék szállításából eredően a közterület szennyeződik, akkor a
szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés
megakadályozásáról gondoskodni.
(9) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, akkor
a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után haladéktalanul
meg kell tisztítani.
(10) A település közterületén tilos:
a) járművet mosni, olajcserét végezni.
3.§
E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

Záradék:
E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Aba, 2015. ………………………..
………………….
Nagy András Botond
jegyző
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