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Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt  

17/2004./IV.30./ rendelete 

a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással 

összefüggő feladatok végrehajtásáról 

 

Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § /1/ és 16. § /1/ bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

/1/ A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet 

megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás 

kialakítása 

 

 

/2/ A rendelet célja továbbá a község köztisztaságával, valamint a zöldterület és 

parkfenntartással kapcsolatos helyi szabályok megállapítása. 

 

2. § 

A rendelet területi hatálya Ballószög közigazgatási területére terjed ki. 

 

3. § 

A köztisztasági munkában, a zöldterület fenntartásában mindenki köteles hathatósan 

közreműködni és a települési környezet, közterület szennyeződését eredményező 

tevékenységtől tartózkodni. 

 

II. Fejezet 

 

Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása, 

zöldterületek fenntartása, használata 

 

4. § 

/1/ A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek és parkok fenntartásáról 

Ballószög Község Önkormányzata gondoskodik, részben az általa biztosított 

közhasznú dolgozók útján, részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók 

kötelezésével. 

 

/2/ az ingatlantulajdonosok közterület tisztán tartásával, zöldterület ápolásával 

kapcsolatos feladatai: 
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a./ Az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától az úttestig 

terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területek – 

gondozása, tisztán tartása, kaszálása, hulladék és gyommentesítése /különös tekintettel 

a pollen allergiát okozó növényekre/, hó eltakarítása és síkosság mentesítés, a hulladék 

gyűjtőedényzet környezetének tisztántartása, 

 

b./ az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartása, gaztalanítása, a 

feliszapolás megszüntetése az eredeti mélység megtartásával, 

 

c./ beépítetlen telekingatlan tisztán tartása és gyom mentesítése, kaszálása, 

 

d./ a járdán felburjánzó gyom kiirtása, valamint a járda és az úttest közlekedésre 

alkalmasság tétele, a benyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével. 

 

/3/ A tulajdonos/ok/ /2/ bekezdésben megjelölt kötelmi körébe nem tartozó közutak, 

közparkok, zöldterületek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető 

gyalogjáró tisztántartása, kaszálása, hó eltakarítása és síkosság mentesítése, a 

keletkező közterületi hulladék összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat, illetve az 

önkormányzattal megállapodást kötő szolgáltatók feladata.  

 

A szolgáltatók e feladatuknak az önkormányzattal kötött megállapodás szerint tesznek 

eleget. 

 

Ennek keretében az önkormányzat végzi: 

a./ a közutak, terek útburkolatai /parkolók/ és az ezeket szegélyező járdák, a 

közterületen lévő a /2/ bek. b./ pontjába nem tartozó, teljes egészében közterülettel 

határolt árok és ezek műtárgyai tisztán tartását és az ott keletkezett közterületi hulladék 

összegyűjtését és elszállítását, 

 

b./ az utcai hulladékgyűjtő tartályok igény szerinti kiürítését, tisztántartását és 

karbantartását, 

 

c./ a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési 

feltételek megvalósítása érdekében, 

 

d./ a zöldterületi, parkfenntartási munkákat, a parki berendezések állagmegóvását, 

karbantartását, 

 

e./ a buszvárók rendszeres takarítását. 

 

 

 

A szolgáltatók végzik: 

a./ a szilárd hulladék lakossági, intézményi, illetve a vállalkozói kukák és konténerek 

ürítését, 
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b./ a folyékony hulladék lakossági és intézményi elszállítását. 

 

/4/ Két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy 

anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség 

/kaszálás, síkosság mentesítés, stb/ a tulajdonosok feladata. 

 

/5/ Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, faluház intézmények és 

szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 

is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani, kaszálni, 

kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket. 

 

/6/ Az ingatlan előtti, melletti járdát a tulajdonos köteles folyamatosan tisztán tartani 

mind a téli, mind a nyári időszakban. A vendéglátó egységek reggel 7 óráig kötelesek 

a közterületről a hulladékot eltakarítani. 

 

5. § 

/1/ A tulajdonosok a közterületi sávok takarításakor keletkezett közterületi hulladékot, 

kerti hulladékot saját háztartási hulladékgyűjtő tartályukban kötelesek elhelyezni.  

 

/2/ A rendszeresített kuka /konténer/ befogadó képességét meghaladó hulladék 

mennyiség regionális hulladék lerakóhelyre történő elszállításáról a tulajdonos köteles 

gondoskodni. 

 

6. § 

/1/ Tilos gépjárművek, munkagépek mosása közterületen. 

 

/2/ Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen szabad 

használni. 

 

/3/ Közterületen szeszesital fogyasztása tilos, kivétel az engedélyezett rendezvények 

esetén. 

 

/4/ Az úttestet, járdát és egyéb közterületet rongálni, beszennyezni tilos. 

 

/5/ Közterületen ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója 

haladéktalanul köteles gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő 

tartályba gyűjtőtasakban elhelyezhető. 

 

/6/ Kutyával parkban, játszótéren tartózkodni még pórázon tartva is tilos. 

 

 

/7/ A közterületen megrendezett vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú 

illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a 
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terület és vonzáskörzetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő 

visszaadásáról. 

 

/8/ Hólerakás közterületen csak olyan formában lehetséges, hogy az a közlekedést és a 

közszolgáltatási felszerelési tárgyak használatát ne zavarja /pl. vízelzáró csap, 

csapadéknyelő rács, gáz és közmű akna fedlap, egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, 

hirdetőoszlop, stb/ 

 

/9/ Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül /homok, salak  

stb/ klorid tartalmú /pl. konyhasó/ fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy 

alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatási maximális mértéke a 40 g/m2-nél 

több ne legyen. Ezen anyagok tárolása környezetszennyezést kizáró módon történhet. 

 

7. § 

 

/1/ A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, megrongálása 

tilos. 

/2/ Közterületen lévő növények, fák, díszcserjék kivágása, csonkítása csak engedéllyel 

végezhető, rongálásuk tilos. 

 

/3/ A parkosított és füves területeket rendeltetés ellenesen használni tilos. 

 

/4/ A közterületi gyűjtőedényzetből, illetve a közterületre kihelyezett szemétgyűjtő 

edényzetből hulladékot kiönteni, szétszórni tilos. 

 

/5/ A külterületen elhelyezett konténerekbe a háztartási hulladékot csak a ballószögi, 

külterületi ingatlan-tulajdonosok helyezhetik el. 

 

III. Fejezet 

Állati hulladék kezelése 

 

8. § 

/1/ A közterületen fellelt állati hulladék a Gyepmesteri Telepre /Kecskemét, 

Mindszenti krt. 7./ való szállításával járó feladatokat az önkormányzat végzi. 

Az átvett állati hulladék megsemmisítési díját az önkormányzat a gyepmesteri telepnek 

köteles megtéríteni. 

 

/2/ A magánháztartásban elhullott állatok tetemeinek a kecskeméti gyepmesteri telepre 

történő beszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni, az átvett hulladék 

megsemmisítési díját a fenntartónak köteles megtéríteni. 

 

/3/ Lakossági bejelentés alapján a község bel- és külterületéről a kóbor kutyák 

befogadásáról és azok önkormányzat által kijelölt helyre történő szállításáról a mezőőr 

gondoskodik. A befogott állatokat igazolt tulajdonosa a tartási költségek megtérítése 

után veheti át. A határidő elteltével, ha új gazdánál nem sikerül elhelyezni a kutyákat, 

állatmenhelyre szállítja az önkormányzat, indokolt esetben eloltják. 
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/4/ A kecskeméti gyepmesteri telepre gazdálkodó szervezet elhullott állatot nem 

szállíthat be. 

 

/5/ A gyepmesteri telepről az állati hulladékot az e tevékenység végzésére feljogosított 

szervezet szállíthatja el. 

 

IV. Fejezet 

 

Parlagfű /ambrosia elatior/ visszaszorításáról, 

irtásáról 

 

9. § 

 

/1/ A parlagfű visszaszorításának célja a parlagfű okozta allergiás betegségek 

csökkentése érdekében ballószögi közigazgatási területen elszaporodott gyom 

visszaszorítása. 

 

/2/ E rendelet hatálya a jogi- és magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel 

nem rendelkező más szervezetekre egyaránt kiterjed. 

 

/3/ A parlagfű visszaszorítás szabályai: 

a./ A település közigazgatási területén a jogi- és magánszemélyeknek, valamint a jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban /használatukban/, a 

bérlők a bérleményükben lévő területeket kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen 

tartani. 

 

b./ A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függően szükséges 

gyakorisággal kell gondoskodni. 

 

c./ Gyomirtást mechanikus eszközök, illetve a szakhatóságok által engedélyezett 

készítmények felhasználásával kell elvégezni. 

 

d./ A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának továbbá 

a gyom okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a 

lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok útján 

gondoskodik. 
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V. Fejezet 

 

A köztisztasági rendelet végrehajtásának ellenőrzése
1
 

 

10. § 

 

/1/
2
 Jelen rendelet betartásának ellenőrzéséről, végrehajtásáról a jegyző a 

közbiztonsági referensi feladatkört ellátó személy közreműködésével gondoskodik. 

 

/2/
3
 

 

 

 

/3
4
  

 

 

VI. Fejezet 

 

A rendelet hatálybalépése 

11. § 

 

A rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

Katona Imre sk.                                       Dr. Kovács Huba sk. 

                       polgármester                                                  jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2004. április 30. 

 

                                                                                        Dr. Kovács Huba sk. 

                                                                                                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------- 

1./ Módosította a 13/2013.(XI.4.)  sz. rendelet 3  § (1) bekezdése  

2./ Módosította a 13/2013.(XI.4.)  sz. rendelet 3  § (2) bekezdése  

3./ Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XI.4.). sz. rendelet 2. § c) pontja 

4./ Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XI.4.). sz. rendelet 2. § c) pontja 
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17/2004.IV.30./ rendelet melléklete 

 

Fogalom meghatározások 

 

a./ Közigazgatási terület: a község önkormányzatának illetékességi területe. 

b./ Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül 

közterületként nyilvántartott földrészlet /közút, járda, tér, közpark/ továbbá az 

építmények közhasználatra átadott része /épületárkád alatti járda/ tulajdonostól 

függetlenül. 

c./ Közforgalmi területsáv: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 

földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el. 

d./ Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra /üdülés, pihenés, szállás stb/, szolgáló más 

épületek, továbbá a nem lakás céljáró szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó 

területek, valamint a közterületek tisztántartása. 

e./ Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság 

mentesítése, illetőleg pormentesítése. 

f./ Zöldterület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a 

kerti burkolatokat és az építmények területét is. 

g./ Parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában 

foglalja a kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is. 
 

 


