
Jászladány Nagyközség Önkormányzata 

17/2004. (IV. 30.) rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

összefüggő feladatok végrehajtásáról 

(Egységes szerkezetbe foglalva)
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2Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 

1. §. 

 
 

(1) A rendelet célja, hogy Jászladány Nagyközség közigazgatási területén a köztisztaságot 

fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 

sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2)
3 

(3) 
4A rendelet hatálya a nagyközség közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyíekre, jogi személyekre, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 

(4) 
5Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő 
tevékenységre. 

(5) 
6A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a 
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartásról tartózkodni. 

 

                                                 
1 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 12/2007. (IX.16.), 15/2008. (IV. 27.), 24/2009. (IX.19), 
17/2012. (VI.22.), 8/2013. (III. 30.) , 1/2015. (II. 02.), 13/2015. (VI. 29.) 24/2017. (XI. 28.) 14/2020. (XI. 27.) 
rendeletei. 
2 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 14/2020. (XI. 27.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 
2020. 11. 28-tól 
3 Hatályon kívül helyezte e Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 29.) rendelet 12. §-a, hatályos 
2015. 06. 29-től 
4 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet1. § (2) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
5 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet1. § (3) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től  
6 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet1. § (4) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től  
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2. §7 

II. Fejezet 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása,  

zöldterületek fenntartása használata 
8 I. cím  

Az ingatlantulajdonos feladatai 
 

3. §. 

9
(1) A nagyközség területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, 

haszonélvezői (másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról, pedig a 
használati joggal rendelkező bérlői) kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy 
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

10
(2) Belterületen hagymát, úgy kell tisztítani, hogy mások testi épségét, egészségét, 

nyugalmát és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezet ne 
szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet, a közbiztonságot és 
közlekedést ne zavarja.  

11
(3) A belterületen hagymatisztításból származó hulladékot folyamatosan, de legalább 

háromnaponta a kijelölt helyre kell szállítani. 
12

(4) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos 
feladatai: 

a)  Az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő teljes területe - 
kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területek - gondozása, tisztántartása, 
kaszálása, hulladék és gyommentesítése (különös tekintettel a pollen allergiát 
okozó növényekre), hóeltakarítás és síkosságmentesítés, valamint a hulladék 
gyűjtőedényzet és környezetének tisztántartása; 

b) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, 
gaztalanítása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan 
előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 

c) Beépített és beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése, kaszálása. 

d) A járdán felburjánzó gyom kiirtása, valamint a járda és az úttest fölé nyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyesése. 

e) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte e Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 29.) rendelet 12. §-a, hatályos 
2015. 06. 29-től 
8 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2007. 10. 01-től 
9 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
10 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
11 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
12 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
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f) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, 
illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – 
előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik 

 

13
(5) Két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - 

közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség (kaszálás, 
síkosság-mentesítés, stb.) a szomszédos terület tulajdonosai között fele – fele arányban 
oszlik meg. 

 

14
(6) A tulajdonosok a közterületi sávok takarításakor keletkezett közterületi hulladékot, kerti 

hulladékot, a háztartási hulladékot a saját háztartási hulladékgyűjtő tartályukban 
kötelesek elhelyezni. 

15
(7) Tilos saját ingatlanon, bérelt illetve másnak az ingatlanán, valamint közterületen 

szemetet felhalmozni, arról szennyvizet más ingatlanra átengedni, közterületre 
kiengedni. 

 
16

(8) A rendszeresített kuka befogadó képességét meghaladó és fóliazsákban sem elhelyezhető 
hulladék mennyiség regionális hulladék lerakóhelyre történő elszállításáról, 
elszállíttatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. 

 
17(9) A (4) a), b), d) pontjában foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén az önkormányzat 

– eredménytelen felszólítását követően – az ingatlan tulajdonosa terhére, költségére és 
felelősségére a munkálatokat elvégeztetheti. A munkálatok elvégzése ebben az esetben a 
szolgáltató feladata.  

 
18 II. cím  

 

Az Önkormányzat feladatai 
 

4. §. 

(1)
19A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek parkfenntartásáról 
Jászladány Nagyközség Polgármestere gondoskodik részben az általa megbízott 
szolgáltató útján, részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók kötelezésével, a 
Polgármesteri Hivatal útján. 

 

(2)
20Az ingatlantulajdonos 3. §.-ban megjelölt kötelmi körébe nem tartozó közutak, közparkok, 
zöldterületek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró 
tisztántartása, kaszálása, síkosság-mentesítése a keletkező közterületi hulladék 

                                                 
13 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
14 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
15 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
16 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
17 Beiktatta a 24/2009. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2009. 10. 01-től 
18 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a hatályos 2007. 10. 01-től 
19 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
20 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2007. 10. 01-től 
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összegyűjtése és elszállítása a szolgáltató feladata. A szolgáltató e feladatának az 
önkormányzattal kötött megállapodás szerint tesz eleget. 
 
Ennek keretében a szolgáltató végzi: 

a) az önkormányzati tulajdonú közutak, terek útburkolatai (parkolók) és az ezeket 
szegélyező járdák, a közterületen lévő vízelvezető árkok, csatornák, vízfolyások és 
ezek műtárgyai tisztántartását, karbantartását és az ott keletkezett közterületi 
hulladék összegyűjtését és elszállítását; 

b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését, tisztántartását és 
karbantartását. 

c) hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek 
megvalósítása érdekében 

d) zöldterületi, parkfenntartási munkákat, a parki berendezések állagmegóvását, 
karbantartását. 

 
21

(3) 
22

(4) 
23

(5) 

 

 
24III. cím  

 

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei  

5. §. 

(1) 
25

 Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 
egységek előtti melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani, kaszálni, kivéve a 
rendszeres parkfenntartásba bevont zöldterületeket. 

 (2) 
26

 Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 
egységek kötelesek az ingatlanuk előtti és melletti járdát naponta - mind a téli, mind a 
nyári időszakban - legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, és a nyitva tartás ideje alatt 
folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani, valamint a közterületről a 
hulladékot elszállítani. 

(3) 
27

 Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó egységek, és más elárusítóhelyek előtti 
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét 
üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a 
síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

                                                 
21 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
22 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
23 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
24 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet. 
25 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
26 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
27 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
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(4) 
28

 Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát fel kell hinteni. 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 tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(5) 
29

 A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

(6) 
30

 A közterületet alkalmi jelleggel igénybe vevő (pl.: utcai árus) köteles a részére kijelölt 
helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot 
összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. 

(7)31 Az üzletek és vendéglátó egységek a környezetük tisztántartása érdekében kötelesek az 
épületük - vevő, vagy vendégbejárata - bejárata elé - a tevékenységük nagyságától 
függően - legalább 2 db hulladékgyűjtő edényzetet elhelyezni. 

 
(8)32A hulladékgyűjtő edényzetnek praktikusnak és tartósnak, zöld színűnek, valamint a 

környezetbe illőnek kell lennie.” 
 
(9)33A hulladékgyűjtő rendszeres ürítése az üzlet, illetve vendéglátó egység üzemeltetőjének a 

feladata. 
 
(10)34A hulladékgyűjtő edényzet a – Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetés után 

– a közterületre is kihelyezhető. A kihelyezet szemétgyűjtő a gyalogos, kerékpáros és 
autós forgalmat nem akadályozhatja, illetve nem teremthet balesetveszélyes helyzetet.  

 
(11) 35Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 

szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek 
és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő 
visszaadásáról. 

 

  36 IV. cím  

 

Síkosság mentesítés és hóeltakarítás 

6. §. 

 37(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. 

 
38(2) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 

takarítani. 

                                                 
28 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
29 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től t  
30 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
31 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
32 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
33 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
34 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
35 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
36 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01.-től 
37 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
38 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
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39(3) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

a) a gyalogos közlekedési útvonalon, 
b) az útkereszteződésben, 
c) az úttorkolatban, 
d) a kapubejárat elé, annak szélességében, 
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a 

járda között, 
f) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. 

 
40(4) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül 

klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl.: konyhasó) használata csak úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke a 40 g/m2-nél több ne 
legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. 

 
41(5) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén 

tilos. 
 
42(6) Tilos fagyáspont csökkentő szer használata olyan helyen, ahol olvadás esetén közvetlen 

felszíni vízbe juthat (vízpartok út keresztezései, csapadék és belvízelvezető csatornák 
hídja, áteresze, stb.). 

 
43

(7) 

 

44 V. cím  

 

Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések 

7. §. 

(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. 

45
(3)A közterületen folytatott, szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet folytató 

köteles a legnagyobb körültekintéssel eljárni, a tevékenység befejeztével a közterületet 
rendeltetésének megfelelő eredeti állapotába helyreállítani. 

                                                 
39 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
40 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
41 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
42 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
43 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
44 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től 
45 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
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 46(4)Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 
járdára ne csorogjon. 

8. §. 

47(1)A nagyközség közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyeződést okoz, gépjárműmosást csak a tevékenységre engedéllyel 
rendelkező helyen végezhető. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell 
végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

 
4849(2)Tilos a parkot, ligetet, sétányt, füves terület, játszóteret meg nem engedett módon vagy 

célra használni. A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, a 
növényeket, növényi részeket leszedni, illetve a fákat megcsonkítani, a zöldterületet bármi 
módon károsítani tilos!  

 50(3)Ivóvizet, szolgáló kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem 
háztartási vízszükséglet kielégítésére külön engedélyt kell kérni. 

51 (4)Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen engedély nélkül tilos! 

52(5)Ha a közúti jármű, munkagép üzemelése és parkolása során a közterület szennyeződik, 
vagy más módon károsodik, az üzembetartó haladéktalanul köteles a szennyeződést 
eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani, a balesetveszélyt intézkedésével 
megelőzni. 

53(6)A településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba 
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezi tilos. 

54(7)Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (pl.: szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos. 

55(8)A parkban, ligetben, sétányon, füves területen valamennyi állattartó az állategészségügyi, 
közegészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági szabályoknak megfelelően köteles az 
állat közterület-használatát biztosítani. Az állati ürülék eltakarításáról az állat gazdája 
(sétáltatója, tulajdonosa), köteles gondoskodni. A játszótereken az állatok sétáltatása 
tilos.  

 

 

                                                 
46 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
47 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
48 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
49 Módosította a 24/2009. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2009. 10. 01-től 
50 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
51 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
52 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
53 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
54 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
55 Beiktatta a 24/2009. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2009. 10. 01-től 
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9. §. 

56
(1)

57A közterületek, parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, 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. 

 
58

(2)Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 
elhelyezni. 

(3) 
5960Aki közterületet, kiránduló-helyeket, parkokat, ligeteket, sétányokat, játszótereket, 
valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak 
megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

 
61(4)Közterületen lévő növények, fák, díszcserjék kivágása, csonkítása csak engedéllyel 

történhet, rongálásuk tilos. 

62(5)A közterületi gyűjtőedényzetből, illetve a közterületre kihelyezett szemétgyűjtő 
edényzetből hulladékot kiönteni, szétszórni, abból még használható dolgokat kiválogatni 
(guberálni) tilos. 

63(6)A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.” 

64(7)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 más magánterületét 
fekáliával (emberi és állati ürülékkel) szennyezni tilos! 

65(8)Az Önkormányzat tulajdonában lévő bezárt szeméttelepen szemetet lerakni, mérgező, 
robbanó, sugárzó illetve fertőzést keltő anyagot elhelyezni tilos! 

66(9)  
a) Közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása a b) pontban foglalt esetek kivételével. 
b) A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki: 

- az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, 
annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben, 

- az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a 
rendezvény ideje alatt. 

 

                                                 
56 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
57 Módosította a 24/2009. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2009. 10. 01-től 
58 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
59 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
60 Módosította a 24/2009. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2009. 10. 01-től 
61 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
62 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
63 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
64 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
65 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
66Beiktatta a 15/2008. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2008. 05. 01-től 
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67(10)A rendelet 4.számú mellékletében felsorolt közterületen kizárólag a „dohányzásra 
kijelölt hely” jelzésű tábla 3 m-es körzetében szabad dohányozni. A táblák helyét 
Jászladány Nagyközség Önkormányzata tájékoztatóban teszi közzé. 

 
68 VI. cím 

Építési tevékenység közterülettel kapcsolatos szabályai 
 

 

10. §. 

69(1)Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az 
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

70(2)Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az 
általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

71(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. 

72(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. 

73(5)Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a helyi közútkezelő, 
az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének 
hozzájárulásával lehetséges. 

74(6)Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül 
a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani a kijelölt szeméttelepre, és 
a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.” 

75(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 a kijelölt szeméttelepre. 

 

                                                 
67 Beiktatta a 15/2008. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2008. 05. 01-től 
68 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től 
69 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
70 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
71 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
72 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
73 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
74 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
75 Beiktatta a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 



 

  

10 

76 VII. cím 

Hirdetményekre vonatkozó szabályok 

11. §. 

77
(1)Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 

elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. 
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját 
költségén eltávolítani. 

78(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. 

79
(3) 

80
(4) 

81
(5) 

82
(6) 

 
83 VIII. cím 

Egyéb rendelkezések 

12. §. 

84
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében: 

a) a közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok tekintetében a járművet 
üzembentartó, 

b) a belterületen lévő és az a./ pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, a 
járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített 
megállóhelyek tekintetében a szolgáltató, 

c) vasutat keresztező járda esetében a vasút üzembentartója, 

d) a külterületen lévő és az a.) pont hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek, 
várakozóhelyiségek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmi jármű 
üzembentartója, autóbusz megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a 
rendszeres tisztántartásról, síkosság-mentesítésről, hó, közterületi hulladék 
eltakarításáról, portalanításáról gondoskodni. 

85
(2) 

86
(3)  

                                                 
76 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től 
77 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
78 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
79 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től. 
80 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
81 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
82 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
83 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től  
84 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
85 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
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8713. § 

8814. § 

8915. § 

III. Fejezet90 
 

16. §. 

17. §. 

18. §. 

19. §. 

20. §. 

21. §. 

22. §. 

 

IV. Fejezet 91  

23. § 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
86 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
87 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
88 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
89 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
90 Hatályon kívül helyezte e Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 29.) rendelet 12. §-a, hatályos 
2015. 06. 29-től 
91 Módosította: 15/2008. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2008. 05. 01-től 
92 Hatályon kívül helyezte Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 14/2020. (XI. 27.) rendelet 1. § (2) 
bekezdése, hatályos 2020. 11. 28-tól 
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93V. Fejezet 

Szelektív hulladékgyűjtés 

24. §. 

94(1) Szelektív hulladékgyűjtést – kizárólag üveg, tiszta papír, műanyag, valamint fém doboz – 
a 3. számú mellékletben megjelölt helyen az R. 2.§-ában meghatározottak a Hgt. 5. §. (5) 
bekezdés és a 12.§. (1) bekezdés alapján lehet igénybe venni. A hulladékot az ott 
meghatározottak szerint elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban lehet gyűjteni. 
 

 
95VI. Fejezet  

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

9625. §. 

 
A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
97 26. § 98 

 

(1) A település egész területén a kedvtelésből tartott állatok száma kizárólag szaporulat 
esetében, és legfeljebb a szaporulat számával, a szaporulat 3 hónapos koráig haladhatja 
meg az alábbiakban meghatározott számot:  

a) A település területén kertes családi házaknál legfeljebb 3 db eb tartható, oly 
módon, hogy az állattartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek 
szükségtelen ugatással ne zavarják a szomszédos ingatlan lakóinak nyugalmát. 

b) A többlakásos lakóépületekben lévő lakásokban legfeljebb 1 db kutya és 2 db 
macska tartható és azok egyszeri szaporulata 3 hónapos korig. 

99c) Méltányosságból az a) pontban meghatározott legfeljebb 3 db eb 
tartásától a jegyző engedélye alapján el lehet térni, de a kertes családi 
házaknál a jegyző engedélyével is legfeljebb 4 db eb tartható. 

 

(2) Többlakásos lakóépület közös udvarán ebet csak az összes tulajdonostárs 
hozzájárulásával lehet tartani. 

(3) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a 
mindenkori örökös köteles gondoskodni. 

(4) Az ebtartás kiegészítő szabályai: 

                                                 
93 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től 
94 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bek., hatályos 2007. 10. 01-től 
95 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től 
96 Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2012. 06.23-
tól 
97 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bek., hatályos 2007. 10. 01.-től 
98 Módosította a 1/2015. (II. 02.) rendelet 1. §-a, hatályos 2015. február 2-től. 
99 Beiktatta Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 24/2017. (XI. 28.) rendelet 1. §-a, hatályos 2017. XI. 28-tól.  
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a) Az állattartó köteles ebét úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne 
zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 

b) Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne 
hagyhassa el.  

c) Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem 
a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni, 
kiharapni ne tudjon.  

d) Az eb tartási helyének tekintetében – a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 14. § (5) – (7) 
bekezdések rendelkezésein túl – ha az állattartó az ebet kennelben tartja, a 
kennel a szomszéd kerítésétől számított 2 méter (védő) távolságon kívül 
építhető. 

e) A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
f) A szabadon tartott ebek esetén a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós 

kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni. 

(5) Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

(6) Kutyát – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével – vendéglátó 
egységbe, piac területére, bölcsődébe, óvodába, napközi otthonba, kulturális, oktatási, 
szociális és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény 
épületébe bevinni, illetve beengedni tilos. 

(7) Az eb által okozott közterületi szennyeződést a tulajdonos köteles haladéktalanul 
eltávolítani.  

(8) A gazdátlan kóbor ebet az arra feljogosított személy befogja és elszállítja, ahol az 
állatot 14 napig őrzi, mely időn belül: 

a) Az így befogott ebet az eb tulajdonosa az oltási igazolás bemutatásával, a 
tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja.  

b) Az eb befogására feljogosított személy köteles a chip, vagy tetoválási szám 
alapján megkísérelni az eb tulajdonosát megkeresni.  

(9) A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy – az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az állat életének kioltásával kapcsolatos 
rendelkezéseit betartva – elaltatható. 

(10) Eljárási szabály: 
E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre jogszabály 
nem a jegyzőt vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester az állattartót megfelelő 
tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. 

 
 

100VII. Fejezet  
Záró rendelkezések 

27. § 

(1) Ez a rendelet 2004. május 01.-én lép hatályba, kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző 

gondoskodik. 

 

                                                 
100 Módosította: 12/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. 10. 01-től 
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1. számú melléklet
103

 

                                                 
103 Hatályon kívül helyezte e Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 29.) rendelet 12. §-a, 
hatályos 2015. 06. 29-től 
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2. számú melléklet
104
 

                                                 
104 Hatályon kívül helyezte e Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 29.) rendelet 12. §-a, 
hatályos 2015. 06. 29-től 
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105
3. számú melléklet 

                                                 
105 Hatályon kívül helyezte e Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 29.) rendelet 12. §-a, 
hatályos 2015. 06. 29-től 
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106
4. számú melléklet 

 

 

Az alábbi közterületeken gyalogos bejárattól 10 m-en belül tilos a dohányzás 

 

 

 

- a játszótereken, 

- az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket 

övező közterületen, 

- az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen, 

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt 

épületeket övező közterületen, 

- az egyházi intézményeket övező közterületen, 

- a Hősök terén. 

 

                                                 
106 Beiktatta a 15/2008. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2008. 05. 01-től 


