TÁJÉKOZTATÁS A KÖZTISZTASÁGI RENDELET
VÁLTOZÁSÁRÓL, AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK TILALMÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2020. október 29-ei ülésén módosította a település köztisztasággal, a
zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő
feladatok végrehajtásáról szóló 9/2001. (VI.01.) önkormányzati rendeletét, valamint
hatályon kívül helyezte a zaj és a levegővédelem egyes helyi szabályairól szóló 14/2005.
(X.28.) önkormányzati rendeletét.
1) A 9/2001. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása a rendelet 7.§ (2) bekezdés a)
és b) pontját érinti, amely az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával,
zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatait szabályozza. E szerint az
ingatlantulajdonosok feladatai:
a) az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területek – gondozása,
tisztántartása, kaszálása, hulladék és gyommentesítése, hóeltakarítás és
síkosságmentesítés, a hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartása,
b) az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartása, gaztalanítása.
A rendelkezés úgy módosult, hogy az a) pontból kikerült az 1 méter széles területsáv
korlátozás; a b) pontban pedig az ingatlan melletti nyílt árok helyett az ingatlan
oldalhatárai és az út közötti közterületen található nyílt árok került be a szabályozásba,
részletezve, pontosítva az árok tisztántartásával kapcsolatos feladatokat.
Tehát a rendelet módosításának megfelelően az ingatlantulajdonosok közterület
tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai 2020. december 01.
napjától kezdődően:
a) az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjárműközlekedésre szolgáló szilárd
burkolatú út vagy földút (ideértve az eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló
anyagú, pl. zúzott kő, kavics, stb. utakat is) közötti kiépített vagy kiépítetlen
területsáv (az ingatlan oldalhatárai előtti járda, az ingatlan és a járda közötti,
valamint a járda és az úttest közötti terület) – kivéve a rendszeres
parkfenntartásba bevont területek – gondozása, tisztántartása, kaszálása,
hulladék és gyommentesítése (különös tekintettel a pollenallergiát okozó
növényekre), hóeltakarítás és síkosságmentesítés, a hulladékgyűjtő edényzet
környezetének tisztántartása,

b) az a) pontban meghatározott közterületen található nyílt árok és ennek
műtárgyai (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók,
csapadékvízgyűjtők) tisztántartása, gaztalanítása, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolítása.
A rendeletben előírtak betartását, a közterületek, árkok gaztalanítását, rendszeres
kaszálását, a hóeltakarítást a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják és
megteszik a szükséges lépéseket az ingatlantulajdonosok ezen kötelezettségeinek
betartatása érdekében, ezért kérem, hogy környezetünk tisztántartása, ápolása
érdekében szíveskedjenek a rendeletben előírt feladatokat elvégezni.
2) A 14/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza az avar és a kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályokat, melyek szerint avart és kerti hulladékot égetni
városunkban megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén 8:00 – 20:00 óra közötti
időszakban lehet, az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idejét kivéve. A
2020. évi LI. törvény alapján azonban 2021. január 01. napjától kezdődően az
önkormányzatok nem szabályozhatják, nem engedélyezhetik helyi rendeleteikben az
avar és a kerti hulladék égetését. Tehát 2021. január 01. napjától kezdődően országosan
általánossá válik az avar és a kerti hulladék égetésének tilalma, azaz 2021. január
01. napjától Jászárokszálláson is tilos az avart és a kerti hulladékot elégetni.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot a fenti rendelkezések betartására.
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