
Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
8/2005. (IX.16.) számú rendelete 

a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok 
végrehajtásáról 

 
 
Mesterszállás Községi Önkormányzatának 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 Mesterszállás 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 
Mesterszállás Község Önkormányzata gondoskodik. 

(2) A ingatlantulajdonosok közterület tisztán tartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos 
feladatai: 

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 tarása, 
kaszálása, hulladék és gyommentesítése (különös tekintettel a pollen allergiát okozó 
növényekre), hó eltakarítás és síkosság mentesítés. 
 



b/ az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartása, gaztalanítása, a 
feliszapolódás megszüntetése az eredeti mélység megtartásával, 
 
c/ beépítetlen telekingatlan folyamatos tisztán tartása és gyom mentesítése, kaszálása, 
 
d/ a járdán felburjánzó gyom kiirtása, valamint a járda és az úttest közlekedésre 
alkalmassá tétele, a benyúló ágak és bokrok folyamatos, megfelelő nyesésével. 
 
(3) A tulajdonosok (2) bekezdésben megjelölt kötelmi körébe nem tartozó közutak, 

közparkok, zöldterületek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető 
gyalogjáró tisztántartása, kaszálása, síkosság mentesítése a keletkező közterületi 
hulladék összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata. 

 
(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, intézmények és szolgáltató 

egységek előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg ha járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani, kaszálni. 

 
(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. 

 
(7) Közterületen állatot tartani és legeltetni tilos. 

 
(8) Magántulajdonú ingatlanok előtti közterületeken az állatok legeltetése felügyelettel 

történhet. 
 

(9) Közterületen az ebet pórázon, szájkosárral ellátva kell vezetni. 
 
 

5.§ 
 
 
(1) a tulajdonosok a közterületi sávok takarításakor keletkezett közterületi hulladékot, 

kerti hulladékot saját háztartási hulladékgyűjtő tartályukban kötelesek elhelyezni. 
 
(2) A rendszeresített kuka befogadó képességét meghaladó hulladék mennyiség 

regionális hulladék lerakóhelyre történő elszállításáról, elszállíttatásáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni. 

 
6.§ 

 
(1) tilos gépjárművek, munkagépek mosása közterületen. 

 
(2) Szervesen le nem bomló anyag (műanyag) égetése tilos. 

 
(3) Közkifolyókat csak rendeltetésszerűen szabad használni. 



 
(4) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos, kivétel az engedélyezett rendezvények 

esetében. 
 

(5) Az úttestet, járdát és egyéb közterületet rongálni, beszennyezni tilos. 
 

(6) Közterületen ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója 
haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 
(7) Kutyával parkban, játszótéren tartózkodni még pórázon tartva is tilos. 

 
(8) 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 
terület és vonzáskörzetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő 
visszaadásáról. 

 
(9) Hó lerakás 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, 
stb.) 

 
(10) 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 40g/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 füvesített területeket rendeltetés ellenesen használni tilos. 

 
 
 

III. Fejezet 
 
 

Állati hulladék kezelése 
 
 

8.§ 
 

(1) A magánháztartásban elhullott állatok tetemeinek a településen kívüli gyepmesteri 
telepre történő beszállításról a tulajdonos köteles gondoskodni. 

(2) Lakossági bejelentés alapján belterületről a kóbor kutyákat a gyepmester köteles 
befogni, a gyepmesteri telepre szállítani és ott 8 napig őrizni. A befogott állatokat 
igazolt tulajdonosa a tartási költségek megtérítése után veheti át. A határidő elteltével, 



ha új gazdánál nem sikerül elhelyezni a kutyákat, állat menhelyre szállítja a fenntartó, 
indokolt esetben eloltják. 

 
 
 

IV. Fejezet 
 

A közigazgatási rendelet végrehajtásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések 
 
 

9.§ 
 

(1) Jelen rendelet betartásának ellenőrzéséről, végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. 
 
(2) Aki a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségnek az ellenőrző hatóság 

megjelölt határidőig nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
(3) 1 

 
 
 
 
 

V. Fejezet 
 
 

A rendelet hatálybalépése 
 
 

10.§ 
 

(1) A rendelet és a fogalom meghatározásokat tartalmazó 1. sz. melléklet 2005. 
szeptember 16. napján lép hatályba. 

 
 

Mesterszállás, 2005. szeptember 15. 
 
 
 
Kiss Gábor sk.      Nasgyné Seres Anikó sk. 
Polgármester      jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
 
2005. szeptember 16. 

                                                 
1 Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
9/2012.(IV.27.) rendelet 2.§-a alapján hatályát vesztette: 2012. április 27-én. 
 



 
Nagyné Seres Anikó sk. 
Jegyző 
  


