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Tisztelt Képviselő- testület!  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 28-i ülésén 

felülvizsgálta és elfogadta a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Az Önkormányzati rendelet 6. §-a az alábbiakat szabályozza: 6.§ (1) Járdaszegély vagy az 

ingatlan határvonala és a csapadékvíz elvezető árok -- ennek hiányában az úttest széle -- 

közötti zöldterületet az ingatlan használója köteles állandó jelleggel úgy gondozni, hogy ott a 

talaj elegyengetett és gazmentes, esztétikus állapotban legyen tartva.” 

 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 1. 

melléklet 3.2.2. pontja alapján: „ A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása 

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni 

kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg. 

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 

használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m 

széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), 

valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
 

c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás 

ideje alatt - a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában - a 

használó köteles tisztántartani. 

d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú 

zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, 

hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a helyi közút kezelője gondoskodik.” 

 

 Az önkormányzati rendeletben szereplő zöldfelület fenntartás (csapadékcsatornától az 

út széléig) önkormányzati hatáskörbe való vonása aránytalanul nagy költségtételt jelent az 

önkormányzat számára, ezért javasoljuk a rendeletünk 6.§ -át az alábbiak szerint módosítani: 

 

„6.§ (1) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlanán, illetve az ingatlana és az úttestig 

terjedő teljes szakaszon közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda 

fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal 

biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát. 

(3) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlana és az úttestig terjedő teljes szakaszon lévő 

gyümölcsfa növényvédelméről. 
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(4) A kötelezett a zöldterületet füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles 

úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg. 

(5) A zöldterületen haszonnövényeket termeszteni tilos.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi 

és gazdasági hatása: a rendelet-tervezet továbbra is tartalmazza a köztisztaság biztosítsa 

fenntartása érdekében betartandó szabályokat, azonban a csapadékcsatornától az út széléig 

terjedő zöldfelület fenntartás önkormányzati hatáskörbe való vonása aránytalanul nagy 

költségtételt jelent az önkormányzat számára. Jelentős társadalmi, gazdasági hatást a rendelet 

tervezet nem von maga után, tekintettel arra, hogy a tervezet már korábban is szabályozott 

jogi környezetet rendez. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása, hogy a település 

tisztábbá rendezettebbé válhat. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása nincs. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek 

adottak.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

 

Békés, 2015. május 20. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(TERVEZET) 

 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 

és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 

9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. alcíme helyébe a 

következő alcím lép: 

 
„6. A zöldterület karbantartása 

6.§ (1) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlanán, illetve az ingatlana és az úttestig 

terjedő teljes szakaszon közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda 

fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal 

biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát. 

(2) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlana és az úttestig terjedő teljes szakaszon lévő 

gyümölcsfa növényvédelméről. 

(3) A kötelezett a zöldterületet füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles 

úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg. 

(4) A zöldterületen haszonnövényeket termeszteni tilos.” 

 

2. § E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

B é k é s, 2015. május 28. 

 

 

   Izsó Gábor sk  Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester                                                                             jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. június……-én 

 

 

 

Tárnok Lászlóné sk 
   jegyző  


