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FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók! Tisztelt Lakosság!
Környezetünk karbantartása, megóvása, szépítése közös érdekünk és közös feladatunk, ezért felhívom
figyelmüket a közterületek tisztántartására vonatkozó alábbi szabályokra:
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos
köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI.17.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a tartalmazza a közterületek tisztántartására
vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 10. § (3) bekezdése szerint az egyes ingatlanok tisztántartásáról (a fűnyírást is beleértve) a
Rendeletben meghatározott ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni.
A Rendelet 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról –
beleértve a hó- és síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat
gondoskodik.
A Rendelet 10. § (6) bekezdése szerint az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz
melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok
folyamatos tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést (valamint a fűnyírást) is – az
ingatlanhasználó gondoskodik.
A Rendelet 10. § (7) bekezdése szerint az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület
tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést (valamint a fűnyírást) is - az üzemeltető, illetve
az intézményvezető köteles gondoskodni.
A tiszta, rendezett településkép kialakítása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a fent leírtaknak szíveskedjenek eleget tenni.
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