
 
 
 

TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

14/2002. (XII. 19.) rendelete 
 

 
A települési köztisztaságról 

 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Öt./ 16. §. /1/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tiszajenő község tiszta, esztétikus 
képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
A rendelet hatálya Tiszajenő község közigazgatási területén az ingatlanok 
tulajdonosára, birtokosára, használójára /továbbiakban: ingatlantulajdonos/ - 
természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre – terjed ki.  
 

II. Fejezet 
 

Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása 
 

2. § 
 

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni 
 
 a./ az ingatlanok tisztántartásáról, 
 
 b./ a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról, 
 
      c./ a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének 

tisztántartásáról,  hó- és síkosságmentesítéséről, 
 



 d./ a  bel- és külterületi útszakasznak az út tengelyéig történő tisztántartásáról,   
kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról. 

 
/2/ Az ingatlanok tulajdonosa köteles az ingatlanokat megművelni, az ingatlant és a 

hozzátartozó közterületrészt  rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő 
bokorról megtisztítani.  

 
/3/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az allergiát okozó gyomnövények 

irtásáról. 
 
/4/ Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi egységek 

és egyéb elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, a hó- és 
síkosságmentesítés elvégzése, nyitvatartási időben és azon túl a használó, illetve a 
létesítményt üzemeltető kötelessége.  

 
3.§ 

 
/1/ A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények rendszeres 

tisztántartásáról, az ott keletkezett hulladék eltávolításáról 
 

a./  a belterületen lévő, az önkormányzat tulajdonát képező vasúti és autóbusz  
váróhelyiségek, várakozóhelyek tekintetében az önkormányzat, 

 
b./ a külterületen lévő autóbusz megállóhelyek tekintetében a közút kezelője, 
 
c./  a nem az önkormányzat tulajdonát képező vasúti váróhelyiség tekintetében a 

váróhelyiség tulajdonosa  köteles gondoskodni. 
 

4. § 
 
/1/ A település közigazgatási területén a település szilárd hulladék ártalmatlanítására és 

kezelésére  rendszeres gyűjtésére, elszállítására az önkormányzat kötelező helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás 
részletes szabályait külön rendelet rögzíti.  

 
III. Fejezet 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
5. § 

 
Hatályon kívül helyezve / 13/2012.(V.17.)/ 

IV. Fejezet 
 



Vegyes és záró rendelkezések 
 

6. § 
 
/1/ Ez a rendelet  2003. február 1. napján lép hatályba. 
 
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési köztisztaságról 

szóló Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1998. /VIII. 3./ 
Kt. sz. rendeletével és a 10/2001. /X. 3./ Kt. sz. rendeletével módosított 17/1996. 
/X. 28./ Kt. sz. rendelete. 

 
Tiszajenő, 2002. december 12. 
 

 
id. Horthy Csaba sk.    Gyapjasné Sepsi Erzsébet sk. 
  polgármester                     jegyző 
 

 
Megjegyzés: A rendeletet módosította a 26/2004. /IV. 30./  az 5/2011.(II.22.)  a 
10/2011.(IV.29.) és a 13/2012.(V.17.)  rendelet. 
 
2012. június  1. napján hatályos szöveg.  
 
 
                                     Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                                                            jegyző 
  


