
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2017.  (VI. 01.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről szóló 8/2008. (V.13.) 
önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  kapott
felhatalmazás  alapján  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében
meghatározott  véleményezési  jogkörében  eljáró  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
Veszprémi  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el: 

1.  §  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  környezet
védelméről  szóló  8/2008.  (V.  13.)  önkormányzati  rendelete  2.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„ 2. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanával határos közterület, járda,
nyílt  árok  és  ennek  műtárgyai  –így  különösen  a  kapubejáró  alatti  áteresz  -,  zöldterület,
útpadka,  valamint  az  úttest  széléig  terjedő  teljes  terület  tisztántartásáról,  kaszálásáról,
gyomtalanításáról, hótól, jégtől mentesítésérő1, a síkosság elleni védekezésről, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 
(2) Ha az ingatlant két közterület is határolja, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség 
mindkét irányban terheli az ingatlantulajdonost. 
(3)  Amennyiben  az  ingatlannal  határos  közterület  mellett  patak  halad  el,  az
ingatlantulajdonost az (1) bekezdésben maghatározott kötelezettség a patakig terheli. 
(4) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát a településképi követelményeknek megfelelően
rendben tartani. Ennek érdekében az ingatlan utcáról látható részén a településképet zavaró
építmény, tárgy, anyag –így különösen viskó, ó1, kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építő
anyag, törmelék - elhelyezése tilos.
(5) Kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat, így különösen a fű folyamatos
kaszálását, a gyomtalanítást, a kártevők és kórokozók elleni védekezést, az út, gyalogjárda
fölé kihajló, valamint épület fölé nyúló, közlekedést, kilátást és légvezetékeket zavaró faágak,
bokrok folyamatos nyesését.
(6)  Amennyiben  az  (1)-(5)  bekezdésben  foglaltakat  az  ingatlantulajdonos  felszólításra  a
megadott  határidőre nem hajtja végre,  határozattal  kötelezhető a munka elvégzésére.  Az e
bekezdésben  szabályozott  hatásköre  gyakorlását  a  Képviselő-testület  a  polgármesterre
ruházza.  
(7) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalansága érdekében a havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben és attól 8 m távolságon belül,
b) úttorkolatban,
c) kapubejárat előtt annak szélességében,
d) jármű megállóhelyeken, valamint a jármű megállóhelye és a járda között,
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra, így különösen vízelzáró csapra, gázcsapra, víznyelő
aknára, tűzcsapra.
(8)  A  közterületek  és  a  sportolás  célját  szolgáló  területek,  valamint  a  kiránduló-  és
táborozóhelyek  szennyezése  tilos.  A  köztisztaság  megóvása  és  a  balesetek  elkerülése



érdekében  ezeken  a  területeken  szemetet,  cigarettacsikket  csak  hulladékgyűjtőkbe  szabad
elhelyezni. Veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat ezekben a gyűjtőkben elhelyezni tilos.
(9) Az önkormányzati tulajdonú közterületek  az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli
szervezett,  rendszeres  tisztántartásáról,  portalanításáról,  síkosság-mentesítéséről,  a  szilárd
burkolatú  utak  tisztántartásáról,  szeméttárolók  kihelyezéséről,  ürítéséről  az  önkormányzat
gondoskodik.
(10)  Magánszemélyek,  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  egyéb
szervezetek  tevékenysége  következtében  közterületen  keletkezett  szennyeződés
megszüntetése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében az keletkezett.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Kovács Csaba Károly dr. Szabó Tímea
      polgármester                jegyző

A kihirdetés napja:

2017. június 01. 

dr. Szabó Tímea 
         jegyző


