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A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.04.16-i testületi ülésén hozta.  

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.03. 29-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2019.04.24-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2019.05.09-én lép hatályba.  

 

  



Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ és 

későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2019/7. sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendelete a 

köztisztaság és rend betartásáról Dunaszerdahely Város területén  

 

 

1.§  

Általános rendelkezés 

 

1) Ezen általános érvényű rendelet (továbbiakban rendelet) rendelkezik a természetes 

személyek, vállalkozásra jogosult természetes személyek, valamint a jogi személyek 

jogairól és kötelességeiről a köztisztaság és rend betartása során Dunaszerdahely 

Város területén, illetve rendelkezik az ingatlantulajdonosok, kezelők és használók 

kötelességeinek terjedelméről a város területén található járdák rendeltetésszerű 

használatát gátló hibák eltávolításával kapcsolatban. 

2) E rendelet alkalmazásában közterületnek minősül minden nyilvánosság számára 

hozzáférhető hely úgy, mint az utcák, terek, parkok, játszóterek, piaci árusító helyek és 

egyéb területek, amelyek tekintet nélkül a tulajdoni viszonyokra nyilvános használatra 

szolgálnak, kivéve, ha külön jogszabály máskent nem rendelkezik. 

3) E rendelet alkalmazásában közterületen álló berendezésnek minősülnek az árusító 

standok, újságos standok, padok, játszóterek egyes elemei, utcán található 

szemétgyűjtők, szobrok, emlékművek, szökőkutak, villanyszekrények, telefon 

automaták, közvilágítási oszlopok, reklám, propagációs és információs berendezések. 

 

2.§  

Köztisztaság és rend betartása a közterületeken 

 

1) A közterületeket jogosult mindenki rendeltetésszerűen és a használatukról szóló 

jogszabályokkal összhangban használni, egyúttal tartózkodniuk kell minden olyan 

cselekedettől, melyek a közterületek, illetve a közterületeken álló berendezések 

károsodását, szennyeződését okozhatják. 

2) Város tulajdonában álló közterületek az (1) bekezdésben megszabott módon kívül más 

módon is használhatóak, mégpedig külön előírás szerint különleges vagy sajátos 

módon. 

3) A közterületeken mindenki köteles rendet és tisztaságot tartani. Aki tevékenységével a 

közterületek, illetve a közterületeken álló berendezések károsodását, szennyeződését 

okozza, köteles azt késedelem nélkül a saját költségére eltávolítani, illetve 

megjavítani. 

4) Az egészséges környezet, a városi lakosok egészséges életmódja, valamint az 

esztétikus városi arculat kialakítása céljából a közterületeken tilos, főként: 

a) a szeméttárolón, vagy az arra kijelölt helyen kívül szemetet elszórni, eldobálni 

(hulladék, papír, cigarettacsikk, különböző termékek csomagolása, rágógumi, 

háztartási szemetet tartalmazó zsákok, stb.); 



b) a környezetet a szeméttárolóban tárolt szemét kiszedésével szennyezni; 

c) az ételmaradék illetve italmaradék kiszórása, kiöntése; 

d) az avar, kerti hulladék, szemét és háztartási szemét égetése; 

e) folyadékok kiöntése, por kiszórása ablakokból, vagy balkonról; 

f) sár és egyéb szennyeződés közterületre történő gépjárművek kereke általi 

felhordása; 

g) a közterület szivárgó motorolajjal, üzemanyaggal vagy teherszállítmánnyal történő 

szennyezése; 

h) a  közterületeken járművek, gépek és egyéb berendezések tisztítása, mosása, kivéve 

a gépjárművek szélvédőjének, első és hátsó fényszórójának illetve rendszámtáblájának 

szükségszerű tisztítása; 

i) testi szükségletek kielégítése, a személyes higiéniai szükségletek elvégzése, köpés; 

j) közterületeken és a szeméttárolók mellet bárminemű anyagok és haszontalan 

tárgyak tárolása, a lomtalanítás napjait kivéve; 

k) a közterületen található berendezések rongálása, károsítása, szennyezése, 

megváltoztatása, eltakarása és áthelyezése; 

l) lakni, aludni, padokon éjszakázni, 

m) bármilyen más tevékenység végzése, mely a közterületek, illetve a közterületeken 

álló berendezések károsodását, szennyeződését okozza. 

5) A berendezéseket olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarják a város arculatát, 

környezetét és ne veszélyeztessék a természetes személyek biztonságát. 

6) Szemétszállítással foglalkozó vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek 

kötelesek a tevékenységük következtében beszennyezett közterületet haladéktalanul 

megtisztítani. 

7) A közterületen teraszokat üzemletető vállalkozásra jogosult természetes és jogi 

személyek kötelesek a teraszok és azok környékét rendben é tisztaságban tartani. 

8) Áru és egyéb anyag (szén, fa, építőanyag, stb.) közterületen történő be- és kirakodása 

csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az közterületen kívül nem megoldható 

és ezzel a tevékenységgel nincs szennyezve a közvetlen környezet, nincs 

veszélyeztetve mások biztonsága, egészsége, tulajdona és nincs veszélyeztetve, sem 

pedig akadályozva a közterület gyalogos és járműves közlekedése. 

9) Külön előírás szerinti gyűlés meghirdetője, nyilvános kulturális vagy sport rendezvény 

szervezője köteles haladék nélkül, illetve legkésőbb a gyűlés vagy rendezvény 

befejezésétől számitott 4 órán belül megtisztítani a közterületet, melyen a gyűlés vagy 

rendezvény megrendezésre került. 

 

 

3.§  

Közös rendelkezések 

 

1) Ezen rendelet 2.§ (4) bekezdésébe foglalt rendelkezések egyaránt vonatkoznak a város 

területén található buszmegállok, közlekedési társaságok tulajdonába tartozó 

szeméttárolók és a nyilvános telefonfülkék körüli rend és tisztaság betartására. 



2) E rendelet nem érinti a természetes és jogi személyek külön előírás vagy más általános 

érvényű rendelet szerinti kötelességeit. 

 

4.§  

Szankciók 

 

1) A város külön előírás szerint pénzbírságot szabhat ki, azon jogi vagy vállalkozásra 

jogosult természetes személy részére, amely az e rendeletben foglaltakat megsértik. 

2) Külön előírás szerinti szabálysértésnek minősül, amennyiben a természetes személyek 

megsértik az e rendeletben foglaltakat. 

 

5.§  

Ellenőrzés 

 

1) E rendelet betartásának ellenőrzését: 

a) a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség alkalmazottai, 

b) és a város megbízott alkalmazottai végzik.  

 

6.§  

Megszüntető rendelkezés 

 

Hatályon kívül helyeződik: 

Dunaszerdahely Város 2015/6. sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendelete a tisztaság és 

rend betartásáról Dunaszerdahely Város területén 

Dunaszerdahely Város 2015/13. sz. (2015.06.23.) általános érvényű rendelete, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/6. sz. (2015. április 28.) tisztaság és rend 

betartásáról szóló általános érvényű rendelete Dunaszerdahely Város területén 

 

7.§  

Hatályosság 

 

 Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. nap letelte után 

lép hatályba.  

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2019.04.24. 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán 

          polgármester 

 

 

 


