
 

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 Többször módosított 

10/2002.(VI.07.) KT. számú 
RENDELETE 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, 

a település tisztaságáról 
 

Egységes szerkezetben 

Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Magyarország 
Alaptörvénye  32.cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak, valamint 
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján ,figyelemmel A 
hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 35.§-ának 
rendelkezéseire, Őr község tiszta .esztétikus képének 
,valamint a környezet rendjének és tisztaságának átalakítása 
,fenntartása és védelme érekében ,a helyi körülményeket 
figyelembe véve  a következőket rendeli el: 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) /Hatályon kívül helyezve/ 
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén 

állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve 
tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet 
hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony 
hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása 
elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában 
mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, 
fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg 
magatartástól tartózkodni. 

(4) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan 
tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a 
használatában lévő ingatlanok tisztán tartásáról pedig a 
használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni. 

(5) A település egész területén a szervezett 
szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik. 
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2. § 

/Hatályon kívül helyezve/ 
 

II. Fejezet 
Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

 

3. § 

(1) A közterületen lévő közparkok, közintézmények saroktelkek 
    oldalhatáros közterületeit az önkormányzat tartja rendben.  
    A község 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 tisztán tartásáról, portalanításáról, általános 
jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 
burkolatú utak tisztán tartásáról, szeméttárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri 
hivatal 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) A belterületi beépített és beépítetlen, valamint bel és 
külterületet határoló mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok 
előtti közterületeket, így az ingatlanok előtti járdák, 
kerékpárút valamint a szilárd burkolatú utat határoló 
útpadka, füvesített zöldfelületeinek ápolása és tisztán 
tartása valamint a belvízelvezető árkok folyamatos karban 
tartása az ingatlan tulajdonos, vagy használó feladata. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és 
más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges 
használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a 
szemét üzleti tevékenységből származik –e. Ez a 
kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság 
mentesség biztosításával 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 a 
szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. 
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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 tisztán tartásra kötelezettnek 
kell gondoskodni. 

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán 
tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset. 

 
(9) Azon ingatlan tulajdonos, vagy használó esetében, aki az 
   (5) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, 
    az Önkormányzat e feladatok elvégzését - sikertelen, a  
    kötelezettség elvégzését kérő felszólítást követően –a  
    tulajdonos költségére, díj ellenében e rendelet 
    mellékletét képező szabályosan kitöltött,a megrendelő 
    aláírásával ellátott formanyomtatvány alapján átvállalja. 
 
 
 
(10) A díj alkalmanként legalább 500 Ft + ÁFA, melyet számla 
ellenében az önkormányzat házi pénztárába kell befizetni az 
ingatlan    használójának ,vagy tulajdonosának. 
 

4. § 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra 
terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztán 
tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen 
történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna 
esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés 
alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezető 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! 

5. § 
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(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az 
építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek 
kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés 
megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a 
kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az 
általa elfoglalt terület tisztán tartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy 
kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott 
földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 
keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által 
kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott 
területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de 
csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi 
szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) 
felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tartozó 
utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, 
illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, 
legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a 
kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell 
szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, 
illetőleg meg kell tisztítani.  

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, 
illetve szemetet szállítani és helyezni! Közterületre 
kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett 
ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül 
saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

(8)Az építési, bontási és minden egyéb hulladékot az Őr Község  
   Területén lévő hulladéklerakón tilos elhelyezni.  
   A szervezett szemétszállítás keretében elszállításra nem 
   kerülő hulladék elszállításáról saját költségén annak kell 
   gondoskodnia, akinek tevékenysége kapcsán az keletkezett. 
 
/9/- Hatályon kívül helyezve. 
 
/10/ - Hatályon kívül helyezve. 
 
/11/- Hatályon kívül helyezve. 
 
 
/12/ - Hatályon kívül helyezve. 
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6. § 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb 
hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 
szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, 
a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a 
további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- 
vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének 
azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 
tisztítani. 

7. § 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét 
vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést 
okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, 
hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon 
parkolni, azt bármi módon károsítani tilos! 

 
8. § 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra 
rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az 
építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal 
megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a 
tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén 
eltávolítani. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, 
idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, 
legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon 
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék 
összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

9. § 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, 
valamint a kiránduló- és táborozó-helyek beszennyezése 
tilos! 
A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében 
az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír 
stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, 
elszórni vagy eldobni tilos. 

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített 
és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni. 
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt 
elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, 
köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 
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(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék 
levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy 
élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy 
magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos! 
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról 
külön rendelet rendelkezik. 
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles 
haladéktalanul az állati hulladék-lerakóhelyre ( szennyvíz 
tisztító telep mellet) szállítani. Az állat  fogadásával és 
beszállításával kapcsolatos költségeket a tulajdonos viseli 
külön megállapodás szerint. Közúton történt állat elhullását – 
ha annak tulajdonosa ismeretlen – a polgármesteri hivatalnál 
azonnal be kell jelenteni. 
(7) Az állati hulladék birtokosa az elhullott kedvtelésből 
tartott állatot ,valamint a 3 hetesnél fiatalabb  szopós 
bárány ,kecskegida és borjú hulláját saját telkén a szomszéd 
határvonalától 1,5 m-re elfedheti 

10. § 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz 
szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt 
körülvevő 10 méteres területsáv tisztán tartása az alkalmi 
használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt 
kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani. 

11. § 

(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület 
tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő 
vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy 
egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 

12. § 

(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda 
között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a 
gépjármű forgalmat ne akadályozza. 

 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

– a gyalogos közlekedési útvonalon, 
– az útkereszteződésben, 
– az úttorkolatban, 
– a kapubejárat elé, annak szélességében, 
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a 
jármű megállóhelye és a járda között, 

 6 



 7 

– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak 
közérdekű létesítményein. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is 
hóesés után azonnal el kell takarítani. 

III. 

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági  

szolgáltatás 

13. § 

 
(1)- Hatályon kívül helyezve. 
 
(2)- Hatályon kívül helyezve. 
(3) - Hatályon kívül helyezve. 

14. § 

(1)Az összegyűjtött szilárd kommunális hulladékot a Szabolcs- 
Szatmár- Bereg Megyei Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társuláson keresztül,annak közreműködésével kerül 
elszállításra. -A közszolgáltatás ellátása Őr Község 
közigazgatási területér terjed ki. 
 
A Közszolgálati Szerződés határozott időtartamra jön létre, 
melynek időpontja 2012. január 01.-2034. december 31.  
 
(2)A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az 
Önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal 
hetente egy alkalommal végzi. A Közszolgáltató a 
közszolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezelése során 
Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 
rendelkezéseit köteles betartani. 
 
 
(3) A díjtalan lomtalanításra évi két alkalommal –tavasszal , 
és ősszel - kerül sor a Polgármesteri Hivatal  és a 
Szolgáltatást Végző Szerv  között egyeztetett időpontban , 
amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell.  
 
A lomtalanítás során az Önkormányzat által kijelölt helyen a 
lakosság által összegyűjtött lomhulladékot a Közszolgáltató 
elszállítja. A Közszolgáltató által első alkalommal 
végrehajtott lomtalanításra 2012. év tavaszán kerül sor. A 
Közszolgáltató a településen biztosítja a szelektív hulladékok 
házhoz menő gyűjtését. A Közszolgáltató és az Önkormányzat 
között létrehozott, megkötött Közszolgálati Szerződés szerint.  
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(4)A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve 
tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés ráutaló 
magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A 
szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést 
csak jogszabályban  illetve a jelen rendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg 
korlátozhatja. Az ingatlan használója, illetőleg tulajdonosa 
a szolgáltatótól kérheti a hulladék szállítás szolgáltatás 
szüneteltetését, abban az esetben amennyiben nem tartózkodik 
senki az ingatlanban. Kérelméhez csatolnia kell a 
lakcímkártyája másolatát, valamint az Önkormányzat hivatalos 
igazolását arra vonatkozóan, hogy a fent nevezett 
ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki. 
   A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont 
valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen 
köteles teljesíteni. 
 

(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles 
a szemetet a következő munkanapon elszállítani. 

 
15.§ 

 
(1) Az ingatlan használója illetőleg tulajdonosa a 
Közszolgáltatás alá tartozó ingatlanon 120 literes 
hulladékgyűjtő edényzetben, 120 liternek megfelelő mennyiségű 
hulladékot helyezhet ki az ingatlana elé. 
 
(2)  A Szolgáltató nem köteles  elszállítani a nem 
rendszeresített gyűjtőedényben kihelyezett hulladékot.  
 
(3) A keletkező többlethulladék szokványos edényzetben történő 
elszállítására az ingatlantulajdonos külön megállapodást 
köthet a Közszolgáltatóval. 
 
(4) A Közszolgáltató nem köteles a meghibásodott ,éles vagy 
csorbult szélű ,testi épséget veszélyeztető edényzetet 
üríteni. 
 
(5) A megjelölt szállítási napon a tulajdonos köteles az 
edényzetet reggel hét órára a Közszolgáltató által megjelölt 
helyre ,a közút illetőleg a gyalog járda szélére a közlekedés- 
és vagyonbiztonság szabályaira figyelemmel kihelyezni. 
 
(6) A tulajdonos kötelezettsége az edényzet tisztán tartása, 
fertőtlenítése. 
 
(7) A tulajdonos köteles  gyűjtő edényzet kihelyezési helyét  
megközelíthetővé tenni, akadálytól mentesíteni,téli időszakban 
a hótól megtisztítani. 
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(8) Az összegyűjtött hulladékot a Tulajdonos köteles üríthető 
állapotban tárolni, az összetömörödött és befagyott hulladék 
üríthetőségéről gondoskodni. 
 
(9) A gyűjtő edényzetben tilos veszélyes hulladékot,izzó 
anyagot,illetve egyéb olyan hulladékot tárolni,amely 
gyűjtéssel  foglalkozó Közszolgáltató Alkalmazottainak 
egészségét,testi épségét veszélyezteti, illetve a gyűjtő 
járművek berendezéseinek rongálódásához vezethet. 

16.§ 

 
(1) .- Hatályon kívül helyezve. 
 
(2) .- Hatályon kívül helyezve. 
 
(3)  A pénzügyi elszámolás:  
 
A Közszolgáltató minden negyedévben utólag –a Közszolgálati 
Szerződésben meghatározott lakossági és intézményi 
szolgáltatások elvégzésének egy-egy negyedéves értékéről –
évente 4 db számlát bocsát ki közvetlenül a lakosság részére, 
aki azt készpénz-átutalási megbízással a számlán szereplő 
fizetési határidőre pénzügyileg tejesíti.  
 
(4) Az Önkormányzat köteles a Közszolgáltatást, érintő 
változásokat, a változást követő 15 napon belül jelezni a 
Közszolgáltató felé.  
 
(5) A Közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost 
terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

17. § 

(1) (1) Az egyéb – nem háztartási szemét – összegyűjtéséről és 
saját költségen történő elszállításáról annak kell 
gondoskodni, akinél az keletkezett. 

(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi 
személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekkel az egyéb – nem háztartási – szemét 
elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön 
megállapodást köthet. Aki a szolgáltatást végzővel 
szerződést nem köt, arra az önkormányzattal kötött 
megállapodás az irányadó. 

(3) Az egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló 
tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, 
tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a 
szemét keletkezik.  
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(4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló 
épületekben keletkezett egyéb – nem háztartási – szemét 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat 
általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a 
háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni. 

 

(5) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, 
annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul 
gondoskodni kell. 

 

IV. Fejezet  
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

18. § 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított 
tűzrakhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi 
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. 

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes 
hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha 
arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és 
meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető. 

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a 
rendelet nem ad felmentést. 

19. § 

A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat 
magában foglalja a község területén lévő parkok, játszóterek, 
sorfák, sövények gondozását. 

V. Fejezet 

I. 
Őr Község Önkormányzat külterületén található külterületi 

ingatlant szegélyező fasorok, Önkormányzati tulajdonú fasorok, 
útszegélyek, és egyéb földterületek rendben tartása 
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20.§ 

 
(1) A község közigazgatási területén a külterületen található 

külterületi ingatlanokat szegélyező fasorok, önkormányzati 
tulajdonú  fasorok, egyéb földterületek, útszegélyek 
használattal járó jogai - az önkormányzat határozata 
alapján-    a tényleges tulajdonost, földhasználót illeti 
meg. 

     A használati jogok keretében a terület tényleges 
tulajdonosa, használója az ott  
      lévő faanyagot vágásérett állapotban kitermelheti az 
adott  terület  
      Hasznait szedheti, azt saját használatra fordíthatja. 
 
(2)  A község közigazgatási területén a külterületen található 
külterületi ingatlanokat szegélyező fasorok, önkormányzati 
tulajdonú fasorok és más földterületek, útszegélyek rendben 
tartása az (1) bekezdésben meghatározott használati jogok 
fejében a  tényleges tulajdonos, földhasználó kötelezettsége. 
 
(3.) E kötelezettség keretében a tulajdonos, földhasználó 

köteles az adott területet rendben tartani, különösen 
parlagfű, és egyéb allergén növények ellen folyamatosan 
védekezni, és az egyéb terület állagát óvó intézkedéseket 
elvégezni, Őr Község Önkormányzat Képviselő- Testületének A 
parlagfű irtásról szóló7/2001.(VI.21.) KT. rendeletben 
foglalt rendelkezéseknek eleget tenni. 

 
(4) Az Önkormányzat az  e rendeletben foglalt kötelezettségek 
elvégzését évenként ellenőrzi, és a kötelezettségeket 
elmulasztó földtulajdonost, földhasználót felszólítja, hogy 
kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget. 
 
(5) Azon tulajdonosok, földhasználók, akik ezen kötelezettség 
teljesítésében akadályoztatva vannak  lehetőséget kapnak arra, 
hogy az e rendelet mellékletét képező megrendelő 
formanyomtatványon saját költségükre meghatározott 150 Ft/m2 
áron az önkormányzattól e feladatok elvégzését megrendeljék. 
 
(6)  Azon tulajdonosok, földhasználók esetében akik nem 
tesznek eleget kötelezettségüknek, és az önkormányzattól sem 
rendelik meg a rendeletben foglalt kötelező feladatok 
elvégzését a rendelet 25.§-ában foglat rendelkezések 
alkalmazandóak. 
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II. 
 
A külterületi fasorokat, és egyéb földterületeket szegélyező 

dűlőutak rendben tartása 
 

20/A§ 
 
(1) A község külterületén található külterületi fasorokat, és 

egyéb földterületeket szegélyező dűlőutak rendben tartása az 
adott fasor, illetőleg egyéb földterület tulajdonosának, 
használójának kötelezettsége  a földterületét szegélyező út 
hossza vonatkozásában. az úttest karbantartása az 
önkormányzat feladata. 

 
(2) A rendben tartási kötelezettség keretében az adott terület 

tulajdonosa, használója köteles az adott út hosszt az ott 
lévő növényzet visszanyesésével, cserjék, bokrok, fák 
eltávolításával illetőleg egyéb módszerrel  a  dűlőút 
középpontjától 3 méter szélességig és 4 méter magasságban 
rendben tartani ,oly módon, hogy ahol lehetőség van rá az  
út  6 méter szélességben és 4 méter magasságban 
rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. 

 
(3)  Azon tulajdonosok, földhasználók, esetében, akik ezen 
kötelezettség teljesítésében akadályoztatva vannak az e 
rendelet mellékletét képező formanyomtatványon saját 
költségükre meghatározott 180 Ft/m2 áron megrendelhetik az 
önkormányzattól e feladatok elvégzését. 
 
(3) Azon tulajdonosok, földhasználók esetében akik nem tesznek 

eleget kötelezettségüknek, és az önkormányzattól sem 
rendelik meg ezen kötelező feladatok elvégzését, a rendelet 
25.§-ában  foglat rendelkezések     alkalmazandóak. 

 
VI. Fejezet 

Szeszes ital fogyasztásának korlátozása közterületen 

21.§ 

(1)  Boltok, üzletek, intézmények előtt és környékén lévő 
közterületen szeszes italt fogyasztani T I L O S !  

(2)  Az (1.) bekezdésben foglaltak alól  kivétel a közterületen 
elhelyezett és közvetlenül   közterületen árusítást végző 
boltok, üzletek környékén,    valamint a különböző 
rendezvények során ideiglenesen   kitelepült árusítóhelyek 
környékén.) 

(2)  Boltok, üzletek, intézmények környékén lévő közterületnek 
minősül az árusítóhelyek közvetlen környéke, 50 m-es 
távolságon belül. 
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VII. Fejezet 

Vízfogyasztás rendje és a vizek tisztaságának biztosítása 

22.§. 
 
Az ivóvizet szolgáltató közkifolyók és közkutak környékén 
különös gonddal kell tisztán tartani és megvédeni a 
szennyeződéstől. 
 

23.§. 
 
Az ivóvízellátást biztosító építmények, berendezések és 
felszerelések környékén olyan szennyező forrást, amely annak 
vizét, vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, 
létesíteni és fenntartani csak a hatályos rendelkezésekben 
meghatározott védőtávolságok megtartásával szabad. (OÉSZ. 
szabályai az irányadók) 
 

24.§. 
 
(1)  A közkifolyókról vizet csak a háztartási szükséglet 
kielégítése céljából lehet venni, tiszta vízhordásra 
készített kisebb méretű edényben. 

 
(2)  T I L O S 
 
• a közkifolyókról, hordók, tartályok feltöltése, 
• a közkifolyók vizét gépkocsi mosásra használni, 
• a közkifolyókra locsolótömlőt rácsatlakoztatni. 
 

25.§. 
 
(1)  A közkifolyókról ivóvíznek a nem háztartási szükséglet 
(építkezés) kielégítése céljából történő felhasználásához a 
polgármester ad engedélyt a vízfogyasztási kereten belül 
meghatározva a használat idejét, a felhasználható víz 
mennyiségét, és a fizetendő vízdíjat. A vízdíjat előre kell 
befizetni az önkormányzat számlájára. 

(2)  A közműves vízszolgáltatás korlátozását a polgármester 
rendeli el a vízművet üzemeltető javaslatára (természeti 
katasztrófa, szárazság, stb.) 

(3)  A tűzoltásra szolgáló tűzcsapok csak rendkívüli esetben 
vagy hatósági intézkedésre használhatók más célra. Az 
engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
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A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 

26. § 

/Hatályon kívül helyezve./ 
 

VIII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

27. § 

1.) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Őr, 2013.2014. június 19.  
 
 
Hódi Miklós       Dr. Kapin Béla 
Polgármester           Jegyző 
 

 

Kihirdetve: Őr,2014.junius 19. 

 

Dr. Kapin Béla                                                                                                           
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