ZÖLDTERÜLET KEZELÉSÉRŐL, A KÖZSÉG KÖZUTAINAK
HASZNÁLATÁRÓL ÉS TISZTÁNTARTÁSÁRÓL
Felhívjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanaik előtti zöldfelületű közterület
gondozása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége, különös tekintettel az átereszekre és a
csapadékvíz elvezető árkokra.
Közterületre tárgyakat, építési anyagokat helyezni, azokat ott tárolni csak engedély
alapján szabad. Engedély hiányában a közterület foglalás szabálysértés és szankciót von maga
után.
A közterület bárminemű céllal történő megbontása, beépítése, eredeti állapotának
megváltoztatása csak engedély alapján lehetséges.
Az ingatlanok előtti járdaszakaszt mindenki köteles tisztán, rendben tartani, téli
időszakban a hótól,m a jégtől letakarítani, csúszás mentesíteni. Ezek betartását egész évben az
önkormányzat ezzel megbízott dolgozója fokozottan ellenőrzi. Jogosult intézkedésre és
meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabására.
Akár több százezer forintja is bánhatja annak a traktorosnak, gépkocsivezetőnek, aki a
földekről sarat hord fel autójával a műutakra. Ez csak a takarítás költsége, amikor a
közútkezelő tisztítja meg helyette a bitument. Jobban jár a sofőr, ha mindjárt seprűt, lapátot
ragad, mert ha úgy hagyja a placcot, a rendőrségtől is kap számlát. Feltéve, hogyha
rajtakapják, vagy utólag rábizonyítják a szabálysértést.
Egy-egy esős időszakot követően kis falunkban is egyre több helyen tapasztalható, hogy
a mezőgazdasági járművek felhordják a közutakra a sarat, így balesetveszélyes, csúszós
útszakaszok alakulnak ki. A jogszabályok alapján, aki beszennyezi az utat, köteles az
útszakasz megtisztításáról is gondoskodni.
Az érvényben lévő jogszabályok egyértelműen rendelkeznek arról, hogy aki
beszennyezi az országos közutakat vagy a közlekedés biztonságát bármilyen módon
veszélyezteti, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni. A járművezetőnek
kötelező a földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járművéről letakarítani a
rátapadt sarat. Ha ez valamilyen oknál fogva mégsem kivitelezhető azonnal, akkor a
közlekedőket jelzőtáblákkal tájékoztatnia kell a veszélyről. Azonban ez sem mentesíti a
szennyeződés eltakarítása, illetve az ezzel összefüggésbe hozható balesetek következménye
alól.
A járművezető felelősségén kívül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a
szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút, ingatlan tulajdonosát is kötelezi arra, hogy
akadályozza meg a közútra történő sárfelhordást. Amennyiben a szennyezést okozó személye
nem állapítható meg, úgy ezen törvény 40. § értelmében az ingatlan tulajdonosát terheli
mindennemű felelősség és kártérítés a szennyezéssel kapcsolatban.
Községünk rendje, tisztasága a lakosság és az önkormányzat együttes érdeke, mely
nagymértékben meghatározza a rólunk kialakult képet. Vigyázzunk rá, tegyünk együtt érte
többet!

