Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (VIII.29.) sz.
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról
szóló
3/2013. (I.31.) sz. rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény
16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 3/2013. (I.31.) rendelete (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet az alábbi 7. §.-al egészül ki:

7. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
7. §.
(1) A nagyközség területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, az önkormányzat az
Egyeki Szöghatár Kft. útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig)
terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát - amennyiben az szükséges - naponta többször
is fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt) kell használni.

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.
(9) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően
- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(10) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(11) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés
alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(12) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

2. §
A Rendelet III. fejezet 7.§-a 8.§-ra változik .
3. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Egyek, 2013. augusztus 29.

_____________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

_____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. 09. 06.
_____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

