
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2005. ( IV.21.)  rendelete  

a város közterületeinek tisztántartásáról  
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló – többszörösen módosított - 1995. évi LIII. 
tv. 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
 

E rendelet célja Lajosmizse város közigazgatási területén 
a) a közterületek tisztaságának és fenntartásának biztosításával összefüggő szabályok 

megteremtése, 
b) a közterület részét képező zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és védelméről való 

gondoskodás, 
c) a közterületek és a zöldterületek használata rendjének megállapítása. 
 
 

A rendelet területi, személyi és tárgyi hatálya 
 

2.§ 
 

(1) E rendelet területi hatálya Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Lajosmizsén élő ill. itt tartózkodó magánszemélyekre, 

a Képviselő-testületre, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
intézményeire (továbbiakban: intézmények) valamint jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek). 

 
(3) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Lajosmizse Város közigazgatási területén levő 

közterületekre.  
 

3.§ 
 

E rendelet alkalmazásában a településen lévő  közterületek:  
 
(l ) A város belterületén lévő minden 

a)  közpark;  
b)  közkert: játszóterek, pihenőkertek; 
c) közutat, járdát szegélyező részben, vagy egészben növényzettel (fasor, cserjék, 
virágágyások, pázsit felületek) borított közterület, 
d) közterületen felállított virágtartók a növényzettel együtt, 
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e)  kertészeti rendezés alá eső városi zöldfelületek, virágágyások, 
f)  intézményi zöldfelületek, 
g) labdarúgópálya és környéke; 
h)  Iskola-tó és környéke; 
i)  temetőt övező fasor; 
j)  a Dózsa György úti platánsor.  
 

 
(2) A város külterületén lévő 

dűlő utak és a mezőgazdasági ingatlanok között lévő részben, vagy egészben 
növényzettel (fasor, cserjék, virágágyások, pázsit felületek) borított közterület. 

 
 

II. fejezet 
 

A köztisztaság biztosításával összefüggő feladatok  
és azok ellátására kötelezettek 

 
4.§ 

 
(1) A Képviselő-testület  gondoskodik különösen 

a) e rendelet 3 § (1) (2) bekezdésében szereplő területek tisztántartásáról, zöldterületek 
ápolásáról, gondozásáról a közterületeken elhelyezett köztéri tárgyak gondozásáról 
valamint a síkosságmentesítéséről, a hó eltakarításáról; 

b) a helyi közutak, a kerékpárutak és az ingatlanokhoz nem csatlakozó járdák (közjárdák) 
tisztántartásáról, zöldterületek ápolásáról, gondozásáról, műtárgyainak 
tisztántartásáról valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
eltávolításáról, síkosságmentesítéséről, a hó eltakarításáról; 

c) a belterületen lévő autóbusz váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a 
járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek 
tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről, a hó eltakarításáról; 

d) a piac és vásár területének tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről, a hó 
eltakarításáról; 

e) a síkosság-mentesítés és hó eltakarítás aktuális feladatainak e rendeletben nem 
szabályozott kérdéseiben „téli feladattervben” történő meghatározásáról;  

 
(2) Az ingatlan tulajdonosa /ideértve a tömbtelken lakókat valamint a külterületi ingatlanok 
       tulajdonosait/, intézmények kezelője, tartós használója, haszonélvezője (a továbbiakban 
       együtt: használója) 
a)   köteles végezni  
aa) a telekhatár és az úttest, földút, dűlőút, közötti zöldfelület (zöldsáv) és az azon 
található fák, bokrok,   
cserjék gondozását, ápolását, hulladék- és gyommentesítését; 
ab) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartását, gondozását;   
ac) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását, a 
telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest illetve dűlő út fölé nyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyesését. 

b)   köteles gondoskodni: 
 ba) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv; 
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bb) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület síkosság-mentesítéséről és a hó-eltakarításáról úgy, hogy 
eközben a járda, az útburkolat ne rongálódjék meg és a terepszint változatlan maradjon. 

 
(3) A gazdálkodó szervezetek a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kötelesek 

gondoskodni: 
a) a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek, irodák előtti járdaszakasz – nyitva 

tartás ideje alatt történő folyamatos tisztántartásáról, a várható forgalomnak megfelelő 
mennyiségű közhasználatú hulladék- és cigarettavég gyűjtőtartály külön rendelet 
szabályainak figyelembevételével történő elhelyezéséről, tisztántartásáról, javításáról, 
pótlásáról és rendszeres kiürítéséről; 

b) A használó a hirdető-berendezését szükség szerint köteles megtisztítani és a szükséges 
karbantartási munkálatokat elvégezni.  

c) a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő 
használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetének, de legalább 
két méteres területsávnak a tisztántartásáról. 

 
 

III. fejezet 
 

A közterület és közhasználatú zöldterület 
 használatának rendje 

 
5.§ 
 

(1) A közterületet és a közhasználatú zöldterületet (a továbbiakban: közterület) és a köztéri 
tárgyakat mindenki a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme 
nélkül, köteles és jogosult használni.  

 
(2) A közterület és a köztéri tárgyak rendeltetésszerű használata díjmentes. 
 

6.§ 
 

A város közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda 
engedély nélkül hulladékot lerakni, a köztéri tárgyakat, a növényzetet rongálni, beszennyezni 
tilos. 

7.§ 
 
Építési, bontási munkák végzése során az építési, bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy 
szálló por és egyéb szennyeződés ne képződjék. 
 

8.§ 
 
A járdáról és az út területéről a havat a vízelvezető rendszer szabadon hagyásával, a gyalogos 
és közúti forgalom zavartalanságának biztosításával kell letakarítani. A gyalogos- és közúti 
forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni. 
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IV. fejezet 
 

A rendelet betartásának ellenőrzése  
és szabálysértési rendelkezések 

 
9.§ 

 
(1) Aki e rendelet 5.§, 6.§, 7.§ és a 8.§-ban foglalt tilalmi rendelkezéseket megszegi, vagy az 

előírt kötelezettségeknek nem tesz eleget - amennyiben jogszabály másként nem 
rendelkezik -, szabálysértést követ el és vele szemben 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság 
szabható ki. 

 
(2) A bírság megfizetése nem mentesít a  

a) kártérítési felelősség,  valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a zöldfelület helyreállítására, valamint 
közterület-használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése alól, 
b) a tilalom megszegője helyett elvégzett helyreállító, kárenyhítő kötelezettség teljesítő 
tevékenyég elvégzéséért kiszámlázott díj teljesítése alól.  

 
V. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
 

10.§ 
 

a) E rendelet 2005. május 1-én lép hatályba. 
 

b) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a város köztisztaságáról, a közhasználatú 
zöldterületekről, azok használatáról  és fenntartásáról szóló 19/2000. (IX.06.) 
rendelete. 

 
 
 
  Zsigó Viktor        Kutasiné Nagy Katalin 
  polgármester sk.         jegyző sk. 
 
 
 
Kihirdetve: 2005. április 21.  
 
          Kutasiné Nagy Katalin 
            jegyző sk. 


