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                FELHÍVÁS 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók! Tisztelt Lakosság! 

Környezetünk karbantartása, megóvása, szépítése közös érdekünk és közös feladatunk, ezért felhívom 
figyelmüket a közterületek tisztántartására vonatkozó alábbi szabályokra: 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos 
köteles gondoskodni 
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 
terület 
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 13/2004. (VI. 30.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a közterületek 
tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni: 
- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), illetve ha járda mellett zöld sáv is van 
az úttest felező  vonaláig terjedő terület,  
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (áteresz), továbbá 
- tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület 
tisztántartásáról, kaszálásáról, gyomtalanításáról, hótól, jégtől mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 
A Rendelet 2. § (2) bekezdése szerint az ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlanukat 
folyamatosan rendben tartani. Ennek érdekében:  
- az ingatlan utcáról látható részén a település képet zavaró építmény, tárgy, anyag (pld. kiselejtezett gép, 
építőanyag törmelék stb.) elhelyezése tilos,  
- kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevő 
rovarok és állatok irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak folyamatos nyesése). 

A településen élők jelentős többsége fenti kötelességeinek időben és megfelelően eleget tett és tesz! Nekik 
ezúton is köszönettel tartozunk azért, aminek természetesnek kellene mindenki számára lenni, azért, hogy 
tesznek az élhető környezetért és azért, hogy a községen átutazók ne lesújtó szavakkal illessék a település 
kinézetét és szívesen térjenek vissza hozzánk. 

A tiszta, rendezett településkép kialakítása és fenntartása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak szíveskedjenek eleget tenni.  

Kővágóörs, 2021. augusztus 4. 
      Tisztelettel: 

                   Horváth Dezső 
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