
 

FÜZESGYARMAT  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 

13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete 
 

A  Környezetvédelemről1 
 

(A módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
2 Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti 
állapotának lehetséges rosszabbodó helyzetét ismerve - lehetőségeinek 
figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeik, a 
környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés (c.) pontjára hivatkozva, 
valamint az 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem 
helyi szabályozására, továbbá az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja és hatálya  

1. §3 

 
E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének 
megóvása érdekében a levegőtisztaság - védelmi, a föld és vízvédelmi, a zaj- és 
rezgésvédelmi előírásokat, a helyi természeti értékek védelmét. környezeti elemek 
védelmére vonatkozó előírásokat és hogy szabályozza a szabálysértéseket. 
 
 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén belül a 
természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, 
szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén 
tartózkodnak, működnek tevékenykednek. 

 
 
 
 
 
 
1Módosította a 10/2001. (X. 31.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2001. október 31. 
2 Módosította a 19/2003. (IX. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2003. szeptember 25-én. 
3 Módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én. 
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(2) E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék égetésével, a 
háztartási és - a többször módosított 21/1986.(VI.02.) MT. sz. rendelet 
mellékletében felsorolt tevékenységek kivételével - szolgáltató tevékenységet 
ellátó üzemi létesítmények, valamint az avar, nád, tarló és kerti hulladék 
égetésével kapcsolatos levegőtisztaság - védelmi szabályokat tartalmazza.  

 
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már 

működő üzemi létesítmények esetén is, így különösen: 
 

• szabadtéri mozi, kisszínpad, térzene, mutatványos tevékenység; 
• művelődési intézmény, vándorcirkusz és varieté; 
• zenés szórakozóhely, éjszakai bár, játékterem; 
• üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping; 
• sportpálya, strand, uszoda; 
• vasút-, autóbusz-, hajóállomás; 
• hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, ill. tájékoztatásra használt 

szabad vagy zárttérben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket 
kibocsátó berendezések működésére. 

 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre: 

• mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül 
átszűrődik; 

• amely a természeti csapás  elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű 
célból (pl. közművezeték meghibásodása) származik. 

 
(5)  A rendeletben szereplő környezetvédelmi körzetbeosztást a település Általános 

Rendezési Tervében kell szabályozni. 
 

 I.  FEJEZET 

Levegőtisztaság - védelem 

3. § 

A Füzesgyarmat város közigazgatási területe a védett I. kategóriába 
esik. 
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1A levegő védelme kiterjed a település légkörének egészére, annak folyamataira és 
összetételére, valamint a település klímájára. A levegőt védeni kell minden olyan 
mesterséges hatástól, amely azt – vagy közvetítésével más környezeti elemet – 
sugárzunk, folyékony, légnemű, vagy szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, illetve 
egészséget károsító módon terheli. 
 
Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének 

szabályai 
 

4. § 
 

(1)  A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 
elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell 
gondoskodni. Az elszállítás során a köztisztaság fenntartásáról szóló 
önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani. 

 
(2)  Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, 

valamint ipari eredetű hulladékot égetni tilos! 
 
(3)  Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más 

ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1. és április 30. között 
lehetséges. Április 30. és október 1. közötti időszakban külterületen égetni tilos ! 

 
(4)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon 10 - 17 óra között lehet. Szeles időben és az erdőszéltől 
számított 200 m-en belül égetni tilos ! 

 
(5)  Az égetendő hulladék kommunális, ill. ipari eredetű hulladékot (műanyagot, 

gumit, vegyszert, festéket, ill. ezek maradékait) nem tartalmazhat. 
 
 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 

 vonatkozó szabályok 

5. § 

(1)  Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot 
szabad elégetni. 

 
(2)  A fűtőberendezésen egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot - különösen 

ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb. - égetni tilos ! 
 
 
1 Kiegészítette a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én.  
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Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 
6. § 

(1)  Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a jegyző adja ki. 
 
(2)  Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében 

engedélyezhető. 
 
(3)  Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság 

állásfoglalását. 
 

Avar, nád és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

7. § 

(1)  Avar,  nád és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással 
történhet. 

 
(2)  Fertőzés esetén külön jegyzői engedéllyel lehet hulladékot égetni október 1. és 

április 30. között, megfelelő légköri viszonyok esetén 10-17 óra között. 
 
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyes biztonságot 

nem veszélyeztető módon lehet. 
 
(4)  Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, 

gumit, vegyszert, festéket, ill. ezek maradékait). 
 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

8. § 

(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 
állapotban szabad szállítani. 

 
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port 

terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni 
 
(3) Bűzös anyagot csak lezárt tartályban, vagy rögzített ponyvával felszerelt járművön 

szabad szállítani.  1Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technológia 
alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a 
környezetbe. 

 
 
____________________________________________________________________ 
1 Kiegészítette a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én.  
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(4) A településen keletkezett por képződésének megakadályozása érdekében törekedni 
kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési 
területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell 
biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja. 

 
(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek 

mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó 
javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy 
a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor. 

 
Allergén növények elleni védekezésre vonatkozó szabályok 

9. § 

(1)  Az egyes ingatlan területeken a gyom és allergiát okozó növények rendszeres 
kaszálása (főleg parlagfű) a tulajdonos, ill. a használó kötelessége. 

 
(2)  A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 
II.  FEJEZET 

Föld és vízvédelem 

A   HÁZTARTÁSI   ÉS   NEM   HÁZTARTÁSI   HULLADÉK S ZÁLLÍTÁSA,  
KEZELÉSE  ÉS  GYŰJTÉSE 

 
10. § 

Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára 
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló 
helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék.  Így pl. a salak (beleértve a 
központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, 
eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, 
üveget, kisebb méretű bútordarabot). Továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és 
gazdasági hulladék, falomb nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari 
tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége 
nem haladja meg az 5 kg/napot. 
 

11. §1 
 

(1)2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata a település belterületén keletkezett szilárd 
(kommunális) hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 
szervezett, helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A szilárd hulladékok szelektív 
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásra az önkormányzat külön rendeletet alkot. 

 
1 Megállapította a 19/2003. (IX. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2003. szeptember 25-én. 
2 Módosította a 11/2010. (V. 27.)Kt.sz. rendelet, hatályba lép 2010. május 27. 
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(2)  A közszolgáltatást a település teljes belterületén lévő lakott ingatlanok 
tulajdonosai (kezelői, használói, bérlői, a továbbiakban: tulajdonosok) kötelesek 
igénybe venni. 
 
(3) Füzesgyarmat Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátásával a Békés-
Manifest Közszolgáltató Közhasznú Társaságot. 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9., 
(továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg, és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos 
jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza e rendeletben 
meghatározott jogosítványokkal. 
 
 (4) A települési szilárd hulladékot a megállapodás szerint erre a célra kijelölt 
hulladéklerakó telepen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú 
betartásával helyezheti el a közszolgáltató.   
 
(5) Egyéb hulladéklerakó hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről és 
megszűntetéséről az önkormányzat gondoskodik.  
 
(6) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített 
gyűjtőedényzetbe, illetve a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett által vásárolt (a 
közszolgáltató által rendszeresített) gyűjtőedényzetbe rakva lehet szállításra 
előkészíteni. 
 
(7) A közszolgáltató csak az adott területen rendszeresített, szabványos edényben 
elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. 
 
(8)  Nem minősül települési szilárd hulladéknak a különleges kezelést igénylő 
(veszélyes) hulladék, építési törmelék, az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy 
robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék, a nagyméretű, eredeti alakjában a 
szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető göngyöleg. 
 
(9)A hulladékgyűjtő edényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely a 
szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét veszélyezteti vagy a gépjármű műszaki 
berendezésében rongálódást idézhet elő. 
 
(10) Ha a szolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy az edényzetben a (8) vagy (9) 
bekezdésben megjelölt anyagot helyeztek el, vagy az edény súlya nem teszi lehetővé 
az ürítést, továbbá ha a kiürítés az edényzet sérülésével járna, akkor a kiürítést 
jogosultak megtagadni. 
 
(11)A szolgáltató köteles a tulajdonos által igényelt szolgáltatástípus (települési szilárd 
hulladékgyűjtés) szabályozott rendje szerint a hulladék folyamatos elszállításáról, 
kezeléséről gondoskodni. 
 
(12) A gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, 
közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó  hatósági engedély 
alapján szabad. 
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(13)A hulladékot elszállítás céljából a szolgáltató által meghatározott begyűjtési napon 
kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre. 
 
(14) A hulladékszállítás gyakorisága júniustól augusztus végéig heti egy alkalommal, 
szeptembertől május végéig kéthetente egy alkalommal. 
 
(15) A nem települési szilárd hulladék és folyékony hulladék elszállításáról a 
tulajdonos köteles gondoskodni. 
 
(16) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
szolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el. 
 
(17) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a 
naponta keletkező hulladék szokásos mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék 
szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a szolgáltató évente 
legalább két alkalommal – külön díjazás nélkül) köteles gondoskodni. Szolgáltató 
köteles továbbá a szeméttárolók mellé kihelyezett karácsonyfák elszállításáról is.  
 
(18)1 A gyüjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, javításáról, szükség szerinti 
cseréjéről a tulajdonosnak kötelessége gondoskodni. A szolgáltató által biztosított 80 
literes és 120 literes edényzet (kuka) tisztántartásáról a használó köteles gondoskodni. 
 
(19) A szállítási, kezelési és fizetési szabályok megváltoztatásáról a lakosságot a 
szolgáltató tájékoztatja. 
 
(20) 2 80 literes edényzetet igényelhet az a füzesgyarmati lakos, aki egy ingatlanban 

egyedül él, és a 70 év feletti lakosok.  
 

12. §3 

Díjfizetési kötelezettség 
 
(1) A közszolgáltatás ellátásáért szolgáltatót díj illeti meg, melynek mértékét – a 

szolgáltató javaslatára – a hatályos jogszabályok alapján a Képviselő-testület 
állapítja meg. A díjtételeket a rendelet III. számú melléklete tartalmazza. A testület 
a szolgáltatási díjakat évente felülvizsgálhatja.  

 
(2) Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő nem fizeti meg a díjat, úgy a 

szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére mindaddig, amíg a hátralékos díj 
és annak járulékai ki nem egyenlítődnek. 

 
 
1 Módosította a 15/2006. (IX. 14.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2006. szeptember 1-jén 
2 Kiegészítette a 15/2006. (IX. 14.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2006. szeptember 1-jén 
3 Megállapította a 19/2003. (IX. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2003. szeptember 25-én. 



 8 

 
(3) Szolgáltató által biztosított kedvezmények (ingyenes és 50 %-os kedvezmény) 
odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a keret erejéig. 
 
(4) A (3) bekezdésben szabályozott kedvezményekre vonatkozó kérelmeket minden 
év április 30-ig lehet benyújtani, kivéve 2003. évben október 31-ig.  
 
(5)1 Támogatásban a szolgáltató által meghatározott keret erejéig az a füzesgyarmati 
lakos részesülhet, aki a szolgáltatásért közvetlenül fizetésre kötelezett, és a 75. év 
feletti házaspárok, (amennyiben mindkét fél betöltötte a korhatárt) valamint a 75. év 
feletti egyedül élő személyek. 
 
(6)2 a) A fizetési kötelezettség alól mentesítést kaphatnak, amennyiben az egy főre eső 
havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 
a másfélszeresét (42.750,-Ft-ot), egyedül élők esetében a kétszeresét (57.000,-Ft). 
 
b) 3 50 %-os fizetési kedvezményt kaphatnak a kérelmezők, amennyiben az egy főre 
jutó havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb 
összegének kétszeresét (57.000,-Ft), egyedül élők esetében amennyiben a havi 
jövedelmük nem haladja meg a 65.000,-Ft-ot.  
 
 

KÖZTERÜLETEK  TISZTÁNTARTÁSA 
 

13. §4 

 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 
(1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 

tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy 
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

(2) Az önkormányzati tulajdonú kiemelt közterületek szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-
mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. 

 
 
 
 
 
 
1, 2  Módosította a 10/2007. (VI. 28.)Kt. számú rendelet hatályba lép 2007. június 28. és a 
11/2010.  (V,27.)Kt.sz. rendelet, hatályba lép 2010. január 1-jén. 
3 Módosította a 11/2010. (V.27.)Kt.sz. rendelet, hatályba lép 2010. január 1-jén. 
4 Módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én 
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(3)  Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt 
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest 
széléig (szegélyéig) terjed. 

(5)  Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának 
kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek 
előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, 
hogy a hulladék üzleti tevékenységből származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével 
kapcsolatos feladatokra is. 

(6)  A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, kaszálása, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, ezen feladatok végzése során 
gyomirtó szer használata közterületen nem lehetséges. 

(7)  Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként 
többször 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. 

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

 
14. §1 

 
(1)  A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, 

a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti 
szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 

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

(3) Aki az ingatlan előtt kiépített járdaszakasz állagát (építkezés vagy bejárás 
során) megrongálja, köteles az eredeti állapotot 15 napon belül helyreállítani. 

 
 
 
 
 
 
1 Módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én 
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(4) Amennyiben a járda vagy átjáró megrongálása építési engedélyhez vagy 

bejelentési kötelezettséghez kapcsolódó építési munka során következik be, a 
tulajdonosnak, a használónak a használatbavételi engedély iránti kérelem 
előterjesztéséig a járda ill. átjáró megjavítását el kell végezni. 

(5) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni 
tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, 
papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető 
árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 
 

15. §1 

 
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti 

területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 
(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. 

(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. 

(4) 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, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg 
kell tisztítani.  

(5) 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. 

(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani 
és helyezni!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én 
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16. §1 

 
(1) Közterületen szennyező anyagot 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 közterület szennyeződik, a 
szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban 
meg kell tisztítani. 

 
17. §2 

 
(1) A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 

tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a 
szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon 
károsítani tilos! 

 
18. §3 

 
(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. 

(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. 

 
19. §4 

 
(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított 

szeméttartóba lehet elhelyezni. 
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat 

beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 
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(3) 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.  

(4) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a gyepmesteri telepre 
szállítani. Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a 
polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 

(5) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, 
járművek továbbá forgalomból ideiglenesen vagy véglegesen kivont 
gépjárművek tárolása közterületen tilos! 

(6) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres 
területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és 
azt saját költségen elszállítani. 

 
20. §1 

 
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, 

hólé a járdára ne csorogjon. 
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, 

belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait 
szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 

(3) A Településrendezési Terv által meghatározott fejlesztési feladatok elvégzése 
érdekében az erre kijelölt területen a Polgármester engedélyével építési 
törmelék elhelyezhető. 

 
21. §2 

 
(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. 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

– a gyalogos közlekedési útvonalon, 
– az útkereszteződésben, 
– az úttorkolatban, 
– a kapubejárat elé, annak szélességében, 
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű 

megállóhelye és a járda között, 
– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű 
létesítményein. 

(3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. 
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22.§1 

 
(1) Járműforgalom elől, vagy más módon elzárt terület esetében a lezárásra 

létesített tárgyakat önkényesen eltávolítani nem szabad. 
(2) A közterületen elhelyezett tárgyakat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad 

használni, azokat  rongálni, önkényesen áthelyezni, beszennyezni tilos. 
(3) Minden parkosított vagy egyéb zöldövezeti terület használatba vétele és 

rongálása esetén a használó köteles azt saját költségén megfelelően 
helyreállítani, növénypótlást biztosítani. 

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni és járdára, kerékpárútra, közútra 
és a fölé (alacsonyan) kinyúló, és a közlekedést akadályozó és a 
villanyvezetéket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 

(5) Amennyiben a (3) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek a tulajdonos 
önként nem tesz eleget, a Polgármester a munkát elvégezteti és a felmerült 
költséget a tulajdonos számla alapján köteles 15 napon belül megfizetni. A 
fizetés elmulasztása esetén adók módjára behajtható. 

 
 

ÁLLATTARTÁS  CÉLJÁT  SZOLGÁLÓ  MELLÉKÉPÜLETEK  
ELHELYEZÉSE 2 

 

23. § 
 

(1) A városközpontban a rendezési tervben meghatározott településközponti vegyes 
területi részen (a Széchenyi utcától a Nagyér vonala a Bethlen u. 3. számú telek 
határvonalán a Bethlen utcáig, a Bethlen utca, Jókai utca, Rajk L. utca, Mátyás K. 
és Árpád utcán át a Botond utcán a Kossuth útig, a Kossuth úton az Erdős utcán a 
Nagyérig, a Nagyér vonala a Széchenyi utcáig behatárolt terület), továbbá a 
Strandfürdő környékén a rendezési tervben meghatározott különleges és üdülő 
területi részen (a Szociális Otthontól a Kossuth u. 89. szám alatti ingatlan 
határvonala az Orgona utcáig, az Orgona, a Sport utca, Zöldfa utcától a Lenin 
utcáig, a Lenin, Csánki Dezső utcán a Kemping és Strandfürdő határvonalán a 
Szociális Otthon telekhatáráig), a haszonállatok közül kizárólag baromfi, sertés, 
kecske, juh, házinyúl, házőrzés céljából, vagy kedvtelésből tartott eb, macska és 
egyéb apróállat (pl. díszmadár) tartható. 

 
 
1 Módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én 
2 Megállapította a 21/2004. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. november 25., 
a meglévő gazdasági épületek esetében 2006. január 1, meglévő gazdasági épületek esetében 
2006. január 1. 
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(2) A városközpontban és a Strandfürdő környékén haszonállat kizárólag családi 

szükségletre tartható, illetve nevelhető, melynek mértéke lakóingatlanonként az 
alábbiak szerinti lehet:  

a.) tyúkféle      legfeljebb   100 db 
b.) kacsa, liba: legfeljebb     30 db 
c.) sertés          legfeljebb       5 db 
d.) kecske, juh legfeljebb       6 db 
e.) nyúl            legfeljebb     30 db 
f.) eb                legfeljebb       4 db 

 
(3)A város egyéb belterületén létesített állattartó épületekben kizárólag az e rendelet 

mellékletében megjelölt mennyiségű állat tartható az ott megjelölt 
védőtávolságokon belül. 
A város belterületén – a baromfi, eb, macska és méh kivételével – haszonállat a 
szabadban, istállón kívül nem tartható. A mellékletben megjelölt védőtávolságokat 
az állattartás céljára létesített melléképületek létesítése során is be kell tartani. 

 
(4)A (3) bekezdésben meghatározott védőtávolságok abban az esetben 

érvényesíthetők, ha az állattartás körülményei a védőtávolságok betartása esetén 
kielégítik a 33/2000. (III.17.) Korm. És 49/2001. (IV.3.) Korm. Rendeletekben 
meghatározott követelményeket is. 

 
(5)Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem érinti az egzotikusnak, illetve 

veszélyesnek minősülő állatok tartásának engedélyezésével kapcsolatos, külön 
jogszabályban meghatározott jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat. 

 
(6) Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi követelmények tekintetében az 

állategészségügyről szóló külön törvény, valamint az Állategészségügyi Szabályzat 
rendelkezései az irányadók.  

 
 (7) A (3) bekezdés értelmezése szempontjából  

a) istállónak az állat fajtájának megfelelő olyan épület, helyiség vagy 
helyiségcsoport tekinthető, amelyet minden oldalról fal vesz körül, és 
rendelkezik az állatok be- és kihajtásához szükséges nyitható rés zárható 
bejárattal. Rendelkezhet ezen túlmenően a megvilágítást és szellőztetést 
biztosító ablakkal, amit azonban a rágcsálók és a legyek behatolását 
megakadályozó hálóval kell ellátni. 

b) A tartás az állatok éjjel-nappali, illetve évszakra tekintet nélküli állandó  
szabadban tartózkodását, tartását jelenti. Nem minősül tartásnak az állat  
nyári időszakban, karámban történő kikötése, valamint a sétáltatás, 
járatás céljából szabad térben történő mozgatása, a IV. sz. mellékletben 
meghatározott darabszámok és védőtávolságok betartása esetén. 
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ÁLLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

 

24. §1 

 
(1) A város belterületének közútjain, közterületein semmilyen állat nem tartható, 

nem legeltethető még felügyelet mellett sem. 
(2) Kutyát a közterületre szabadon kiengedni tilos ill. biztosítani kell, hogy 

közterületre ne juthasson ki. Közterületen csak pórázon vezetve lehet tartani és 
szükség szerint szájkosár használatáról gondoskodni kell. 

(3)   Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére építésére, 
működtetésére és karbantartására az építésügyi, az állategészségügyi, a 
környezet és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok 
rendelkezéseit be kell tartani. 

(4) Biztosítani kell, hogy a szennyvíz (trágyalé) a csatornahálózatba, közterületre, 
szomszédos telekre ne folyhasson át és saját építési telket ne szennyezze, a talajt 
ne fertőzze. 

(5) Az állattartók a keletkezett híg trágyát, trágyalevet zárt rendszerű / szigetelt / 
tárolóba kötelesek elhelyezni, azt rendszeresen üríteni és takarítani. A 
keletkezett trágyakazlat rendszeres időszakonként de legalább félévenként az 
udvarról ki kell szállítani, saját vagy bérelt területre illetve más gazdálkodó által 
használt engedélyezett területre, a hatósági előírások betartásával. 

(6)  Kellemetlen szagot árasztó állati takarmány belterületen kizárólag fedett 
tárolóban  helyezhető el. 

(7)       Az állattartásra szolgáló létesítmények és melléképületeket rendszeresen kell 
takarítani, szükség szerint kívül-belül egyaránt meszelni, a bűzös gázok 
áramlását természetes, vagy mesterséges szellőztetéssel a magasba kell terelni. 
A legyek és egyéb kártevők irtásáról a külön jogszabályban előírtaknak 
megfelelően rendszeresen gondoskodni kell. 

(8) Az ammóniumképződés csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, 
alomanyagba megfelelő szerek bekeveréséről gondoskodni kell. 

(9) Állatokat közkifolyóból itatni, mosni tilos! 
(10) Az állati hullák, hullarészek, vágásból eredő emberi fogyasztásra nem alkalmas 

melléktermékek, lejárt szavatosságú, romlott állati eredetű élelmiszereket 
mindenki köteles a gyepmesteri telepre kiszállítani.  

 
 
 
 
 
 
 
1 A 24. §-t módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2010. november 
25-én, rendelkezéseit 2011. január 1-től kall alkalmazni. 
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(11)  A megsemmisítés és az elszállítás költségéhez az önkormányzat támogatást 

nyújt. A felmerült költségeket részben terheli át a lakosságra az alábbiak 
szerint: 
a) 20 kg-ig        30,-Ft/kg 
b) 100 kg-ig      50,-Ft/kg 
c) 100 kg fölött 75,-Ft/kg. 

(12)  A lakosság a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott csekket a kilogramm szerint 
befizeti és a befizetett csekk bemutatása mellett helyezheti el a gyepmesteri 
telepen az állati hulladékot.   

(13) Az (10) bekezdésben foglaltak fogadására – a nagytestű állatok kivételével – az 
önkormányzat megfelelő edényzetet biztosít. A lakosság ezekbe köteles az 
elhullott állatokat elhelyezni.  

(14) Az állattartással foglalkozó gazdálkodók és egyéb nagytömegű hulladékot 
elhelyezni szándékozó vállalkozók saját vagy bérelt edényzetet kötelesek 
biztosítani telephelyükön, és kötelesek gondoskodni megsemmisítés céljából a 
rendszeres elszállíttatásáról, a költségek viselése mellett.” 

 

JÁRMŰVEK  KÖZTERÜLETEN  VALÓ  TÁROLÁSA  

25. § 
 
(1)  A szilárd burkolatú úttesten és útpadkán mindennemű jármű tárolása tilos. 
(2)  1 
 

Szennyvízelvezetés 
 

26. §2 

 
(1) A víz védelme kiterjed a felszíni, a felszín alatti vizekre és a forrásokra, azok 

készleteire, a víztartó képződményekre, ezek minőségére és mennyiségére, a 
felszíni vizek medrére és partjára. 

(2) A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe történő használtvizek és tisztított 
szennyvizek bevezetése – az illetékes környezetvédelmi hatóság által megállapított 
határértékek betartása érdekében megfelelő kezelést (sómentesítést stb.) követően – 
csak olyan módon történhet, hogy az élővilágot, a természetes folyamatokat és a 
vizek mennyiségi, minőségi megújulását ne veszélyeztesse.  
A felszíni vizek természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek 
védelme érdekében – meg kell őrizni.  
 
 
 
 

1 Hatályon kívül helyezte a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet 2010. november 25-ei 
hatállyal. 
2 A 26. §-t módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2010. november 
25-én. 
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Kotrási munkálatokat csak indokolt esetben (vízminőség-javítás céljából, illetve 
vagyont potenciálisan vagy ténylegesen veszélyeztető belvíz- és/vagy árvízveszély 
esetén) és a veszély elhárításához szükséges mértékben szabad végezni.  
A vízrendezési és -építési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell 
előnyben részesíteni (pl. partfal biztosítása fásítással, rőzsefonattal). 

(3)Az ivóvizet szolgáltató utcai közkifolyók (továbbiakban: közkutak) környezetét 
különös gonddal kell tisztán tartani és védeni a szennyeződéstől.  

  Az ivóvizet szolgáltató közkutak környezetében mosakodni, állatokat itatni, 
eszközöket elmosni tilos.  

  A házi, talajvizet hasznosító kutak létesítése, használatba vétele, illetve 
megszüntetése csak engedély alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, talajvíz-szennyezést kizáró módon történhet. 

  Fürödni, strandolni csak az arra hivatalosan kijelölt helyen lehet. 
(4) A talaj, a talajvíz, a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a környezetet 

tilos szennyezni. Ezért: 
a) szennyvíz szikkasztó építése és használatba vétele Füzesgyarmat Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete értelmében adható.  
b) nyílt árokba, patakba, tóba, egyéb időszakos, vagy állandó felszíni vagy felszín 

alatti vízbe, valamint kutakba szennyvizet bevezetni tilos, 
c)  csapadékvizet szennyvízcsatornába kötni tilos,  
d) a csatornázott, vagy csatornázásra kerülő utcákban a csatorna kiépítését követően 

ösztönözni kell az érintett tulajdonosokat a közcsatornára való rákötésre. 
Bármely övezetben létesített ipari célú létesítményből kibocsátott szennyvíz 
szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, az 
ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – 
legalább a szennyezettség megengedett mértékéig – elő kell tisztítani. 
Élővízbe (tavak, vízfolyások) vizet közvetlenül bevezetni csak az illetékes 
hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel – az 
abban előírtak betartásával – lehet. 
A csapadékvíz élővízbe (befogadóba) történő bevezetésének tervezése során 
minőségét előzetesen ellenőrizni kell. A beömlés előtti szakaszon hordalékfogó – a 
fő közlekedési utakról és fél hektárnál nagyobb parkolókból származó csapadékvíz 
esetén olajfogó műtárgy – kiépítése is kötelező.   
A szippantott szennyvíz elhelyezését szigorúan ellenőrizni kell. Az ilyen 
tevékenységet végző vállalkozásokat a közterület-felügyelő tevékenységi körén 
belül évente legalább két alkalommal ellenőrzi.  

(5) Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, hulladékát, illetve egyéb 
szennyező vagy mérgező anyagot csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, 
üzemelő vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba vagy a 
vizekbe juttatni tilos. 
A csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vagy az 
állattartás hulladékait tartalmazó vizet még előtisztítás után, vagy tisztítottan sem 
szabad bevezetni. 

(6) A mezőgazdasági tevékenység során – amennyiben lehetőség nyílik rá – előnyben 
kell részesíteni a természetes módszerek alkalmazását (biológiai védekezés, szerves 
trágyázás stb.) a kemikáliák és műtrágyák használata helyett. 
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III.  FEJEZET 

Zaj- és rezgésvédelem 

Zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályok 
 

27. § 
 
(1) A szórakoztatóipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági 

feladatok a hangosító berendezések engedélyezését is beleértve a jegyző látja el. 
 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene 

szolgáltatásához hatósági engedély (zajkibocsátási határérték megállapítása) 
szükséges. 

(3) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a 
tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell 
jelölni az adott tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint 
a zajkeltés módját. Engedély hiányában a tevékenység nem folytatható. 

 
(4) A rendelet hatálybelépését megelőzően a már működő berendezések további 

üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet 
hatálybalépését követő 90 napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, 
ill. üzemeltetője. 

 
Utcai zenészek működése 

28. § 
Utcai zenélést végezhetnek a település hangulatához igazodó rendezvényekhez, 
eseményekhez kötődő vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a 
jelen rendeletben rögzített engedélyek és közterület - használati szerződés birtokában. 
 

Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok 

29. §1 

(1) A település belterületén belül motoros kerti gépek, építkezéseken használt zajkeltő 
gépek és berendezések üzemeltetése este 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és 
ünnepnapokon reggel 8 óráig tilos! Ugyanebben az időben akár emberi hanggal 
akár hangszerrel vagy más technikai és egyéb eszközzel történő a köznyugalmat 
és közcsendet sértő zaj okozása tilos! 

 

 

 

1 Módosította a 21/2010. (XI. 26.)Kt. számú rendelet,hatályba lép 2010. november 25-én. 
 

Vegyes és  értelmező rendelkezések 

30. § 
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(1)  A különböző rendeltetési területek zajterhelési határértékét a 12/1983.(V.12.) MT. 
rendeletben megfogalmazottak alapján kell meghatározni. 

 
(2)  A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó vagy intézmény - épület zajtól 

védendő homlokzata előtt 2 méteres távolságban, illetőleg - indokolt esetben - az 
emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülnie. 

 
31. § 

 
A rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely 
hangszóró vagy más műsorforrás. 

 

IV.  FEJEZET 

Bányák 

 32. § 

A település közigazgatási területén új bányát /anyagnyerőhelyet nyitni, ill. már 
működő bányát (bányatelket)/anyagnyerőhelyet tovább bővíteni csak engedéllyel 
lehet. 
 

V. FEJEZET 

HELYI  TERMÉSZETI  ÉRTÉKEK  VÉDELME 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a település területén lévő 
helyi jelentőségű természeti értékeket megőrizze, fenntartsa és biztosítsa a biológiai 
sokféleséget a jelen és a jövő nemzedékek számára, ezért a természet védelmére 
vonatkozó törvény előírásaival összhangban a következő rendeletet alkotja: 
 
 

 

 

 

1 Módosította a 21/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2010. november 25-én.
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I. 

A rendelet célja 

33. § 

(1) A rendelet célja, hogy: 
 

a)meghatározza a különleges oltalmat igénylő és a település szempontjából 
védelemre érdemes természeti tájak, területek, tárgyak és vadon élő növények körét; 

    
 b)rendelkezzen a természeti értékek megőrzéséről, fenntartásáról, károsodásuk 
 elhárításáról, valamint helyreállításukról. 

 

II. 

Alapfogalmak 

34. § 

a)  természeti érték: a természeti erőforrás, az élővilág fennmaradásához 
szükséges élettelen környezete, valamint más természeti erőforrásnak nem 
minősülő környezeti elem, beleértve a védett természeti értéket is; 

 
b)  természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek 

keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy alig meghatározó módon 
játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az 
önszabályozás jellemzi; 

 
c)  védett természeti terület: a jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté 

nyilvánított földterület; 
 
d)  biológiai sokféleség: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az 

élő szervezetek genetikai, valamint a fajok és életközösségeik közötti 
sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét. 

 
III. 

A védelem tárgya, fokozatai 

35. § 

(1)  A helyi jelentőségű természeti értékek körébe tartoznak a település területén lévő, 
országos természetvédelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, 
esztétikai, tudományos vagy helytörténeti jelentőségük miatt fontos olyan: 

  
a)  növényzetek és növénytelepítések (egyes fák, facsoportok, fasorok, ligetek, 

parkok, erdők), 
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b)  földtani alakzatok; 
c)  vizek, vízpartok és növényzetük; 
d)  jellegzetes tájképi alakzatok, tájrészletek 
e)  kilátóhelyek és kilátóterületek; 
f)  ritka vagy kihalással fenyegetett állat- és növényfajok élőhelyei, amelyeket 

a település védelemre érdemesnek minősít. 
 
(2)  A helyi jelentőségű természeti értékek védelme területi vagy egyedi lehet: 
 

a)  a területi védelem tárgya a természetes vagy épített környezet összefüggő 
értékes területe; 

 
b)  az egyedi védelem tárgya lehet egy - egy értékes növény vagy ezek 

összefüggő csoportja. 
36. § 

 
(1)  A helyi jelentőségű természeti értékek védelme lehet egyszerű vagy fokozott. 
 
(2)  Fokozott védelemben kell részesíteni azt a természeti értéket, amely előfordulási 

gyakoriságát, életkorát vagy eszmei értékét tekintve különös védelmet igényel. 
 

IV. 

A természeti érték védetté nyilvánítása 

37. § 

(1)  A természeti érték helyi védelme a védetté nyilvánítással jön létre. 
 
(2)  A védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítás előkészítése 

hivatalból indul meg. 
 
(3)  A védetté nyilvánításról a Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján a 

település Önkormányzata Rendeletet hoz. 
 
A védetté nyilvánításról szóló határozatnak tartalmaznia kell: 
 
• a védetté nyilvánítás tényét; 
• a természetvédelmi érték megnevezését; 
• a védett érték rövid leírását (ingatlan-nyilvántartási adatok), területi mértékét, 

jellegét; 
• a védetté nyilvánítás indokait 
• a védett természeti érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat. 
 
 

38. § 
 

(1)  Az eljárás megindításáról az érték tulajdonosát (használóját) értesíteni kell. 
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(2)  A védettségi eljárás megindításakor a védelemre tervezett helyi természeti értéket 

veszélyeztető tevékenységet a jegyző legfeljebb három hónapra megtilthatja és a 
tiltást legfeljebb 30 nappal meghosszabbítja. 

 
(3)  Valamennyi, a települést érintő, új rendezési tervnek és rendezési tervi 

felülvizsgálatnak rendelkeznie kell természeti értékvizsgálati munkarésszel, amely 
alapja lehet a védetté nyilvánításról szóló döntésnek. 

 
(4)  Vizsgálni kell a helyileg védett építészeti értékek környezetében található 

értékeket is. 
 
 

V. 

A helyi jelentőségű természeti értékek nyilvántartása 

39. § 

(1)  A helyi jelentőségű védelem tárgyában született határozatot meg kell küldeni: 
 

• az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosának; 
• a Természetvédelmi Igazgatóságnak; 
• a Környezetvédelmi Felügyelőségnek; 
• az érintett területek, utak, közművek fenntartóinak; 
• az építésügyi hatóságnak; 
• a Körzeti Földhivatalnak 
 

(2)  A védelem  alatt  álló  területet  vagy  természeti  értéket  táblával  meg kell 
jelölni. 

 
(3)  A védett természeti értékekről  a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell: 
 

• a  védett érték megnevezését, fényképét; 
• pontos helyét; 
• tulajdonosát, kezelőjét, használóját; 
• a védelemre javaslatot tevő nevét; 
• a védelem indokát; 
• a védett érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat; 
• a védelmet megállapító határozat számát, keletkezési időpontját. 

 
(4)  Tudatformálás céljából a védett természeti értékek ismertetését folyamatosan és 

ismétlődően a helyi sajtóban, médiákban közzé kell tenni. 
 
 

VI. 
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A védett értékek fenntartása 

40. § 

(1) A helyi jelentőségű védett természeti érték fennmaradásának feltétele, 
megőrzésének módja elsősorban a gondozás és a rendeltetésnek megfelelő 
használat. 

 
(2) A használat során a tulajdonosnak törekedni kell az értékek jó állapotban tartásáról 

és az esetleges károsodások megelőzéséről. 
 
(3) A helyi jelentőségű védett ingatlan(ok) kapcsán telekalakítási tilalom, építési 

tilalom és korlátozás, valamint használati korlátozás rendelhető el. 
 

41. § 

(1) Ha az érték fenntartása a tulajdonos számára el nem várható mértékű 
kötelezettséget jelent, akkor annak gondozásához az önkormányzat támogatását 
kérheti. 

 
(2) A helyi védelemben részesült természeti értékek tulajdonosai, kezelői, használói 

támogatására a költségvetésben elkülönített pénzalapot kell létrehozni, amelynek 
kezeléséről és felhasználásáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 

 
(3) A helyi védelem alatt álló területen a rendeletben előírtak teljesítésére történő 

kötelezés, valamint a közlekedés- és tartózkodáskorlátozás  a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

 
42. § 

 
A helyileg védett természeti értékekkel kapcsolatos, e rendeletben megfogalmazott 
szabályok betartása állampolgári kötelezettség, de vonatkozik ez a jogi személyekre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra is. 
 

VII. 

A védett  természeti értékek megváltoztatása 

43. § 

(1)  A helyi védelem alatt álló természeti területen a kutatás, betelepítés, gyep 
feltörésének, vagy felújításának, a jelleg és használat megváltoztatásának, nád és 
más vízinövények égetésének, fa kivágásának és a jogszabályban meghatározott 
esetekben a művelési ág megváltoztatásának engedélyezése, valamint az állagot 
illetőleg az állapotot befolyásoló tevékenységhez való hozzájárulás a jegyző 
hatósági jogkörébe tartozik. 
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(2)  Helyileg védett fasorban lévő, továbbá egyes helyileg védett fák kivágásának, 
természeti állapotuk megváltoztatásának engedélyezése a jegyző feladatköre. 

 
(3)  Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai  pusztulása 

esetén adható ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó 
veszélyt jelent. 

 
(4)  A helyileg védett természeti terület védettségének feloldásához a természetvédelmi 

Igazgatóság véleményét be kell szerezni.  
 
(5)  A helyileg védett természeti érték károsodása, ill. megváltoztatása esetén a 

tulajdonosnak a lehetséges és szükséges mértékben gondoskodni kell a természeti 
érték helyreállításáról, pótlásáról. 

 
VIII. 

Záró rendelkezések 

44. § 

(1)  A Füzesgyarmat Város Önkormányzata megvonja a védettséget, ha az már nem 
szolgálja a természeti értékkel kapcsolatos, e rendelet 34. § (1) bekezdésben 
meghatározott célt. 

 
(2)  A helyi jelentőségű védettség megvonása a védettség alá vonásra megállapított 

eljárási szabályok szerint történik. 
 

VI.  FEJEZET 

Önkormányzat  Környezetvédelmi  Alapja 

I. 

A Környezetvédelmi Alap létrehozása 

45. § 

(1) Hatályon kívül helyezte a  környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 11/2004. (V. 
27.)Kt. számú rendelet.  

(2) Hatályon kívül helyezte a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló11/2004. (V. 
27.)Kt. számú rendelet.  
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II. 

A Környezetvédelmi Alap bevételei 

46. § 

Hatályon kívül helyezte a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 11/2004. (V. 
27.)Kt. számú rendelet.  

III. 

A Környezetvédelmi Alap felhasználása 

47. § 

Hatályon kívül helyezte a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 11/2004. (V. 
27.)Kt. számú rendelet.  
 

48. § 
 
(1) Hatályon kívül helyezte a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 11/2004. (V. 

27.)Kt. számú rendelet.  
 

VII.  FEJEZET 

Szabálysértési  rendelkezések 

49. § 

(1) Aki az e rendelet előírásait és a (2) bekezdésben meghatározott magatartási 
szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak 
minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, illetve 3.000-20.000 Ft-ig terjedő helyszíni 
pénzbírságot szabhat ki ellene a közterület-felügyelő. 

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, 
aki 
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem 

műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 
b a közterületen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot  

helyez el,  
c) szemetet felhalmoz, trágyát nem megfelelően tárol és kezel, mellyel bűzt 

okoz, 
d) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 

síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,  
e) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, 

vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 
f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve 

mellette nőtt gazt nem írtja, gondozza a kinyúló ágak és bokrok 
nyeséséről nem gondoskodik, 
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g)  az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, 
illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvíz illetve zárt 
csapadékcsatornába vezeti, 

h) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést 
akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, 
kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a 
közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, 
illetve parkosított területre rakja, 

i) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
j) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba 
vezet, önt, 

k) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, 
illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz, állatot itat vagy mos, 

l) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
m) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
n) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett 

felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, 
o)  a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
p) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít 

vagy elhelyez, 
r) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges 

gépet, gépjárművet közterületen tárol, 
s) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett 

hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
t) a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető 

árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy 
egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 

v) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről 
haladéktalanul nem gondoskodik, 

w) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben 
foglaltak szerint végzi, 

z)  megsérti az e rendeletben szabályozott levegő és zajvédelmi előírásokat 
szabálysértést követ el. 

 
VIII.  FEJEZET 

Záró rendelkezések 

50. § 

(1)  Az önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések megtartásának és 
végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről a polgármester és a jegyző 
gondoskodik. 

 
(2)  Amennyiben az ellenőrzések során, vagy egyéb úton megállapítást nyer, hogy a 

jelen rendelet rendelkezéseivel ellentétes állapot áll fenn, a jogellenesség 
megszüntetése érdekében: 
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a)  az állapot előidézője ellen - amennyiben a cselekmény szabálysértés - 

helyszíni bírságot alkalmaz, illetve szabálysértési feljelentést tesz; 
 
b)  határidő kitűzése mellett írásban felhívja a természetes, illetve jogi személyt 

a jogellenes állapot megszüntetésére, vagy 
c)  a jogszerű állapot megvalósítását  államigazgatási határozattal rendeli el; 
 
d)  a c) pont alatti intézkedésre a közterület-felügyelet nem jogosult. 

 
51. § 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtása során az eljáró szerv és a közterület-felügyelet az  
alkalmazandó intézkedések tekintetében köteles figyelembe venni az intézkedés alá 
vont személy vagyoni, egészségügyi és szociális helyzetét. 

 
52. § 

 
(1)  Amennyiben a cselekmény nem bűncselekmény, illetőleg magasabb szintű 

jogszabály más szabálysértésnek nem minősíti, környezetvédelmi szabálysértést 
követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

 
a)  a háztartási szemét tárolására, kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi; 
 
b)  szemétgyűjtő konténerek mellett szemetet helyez el, illetve annak fedelét 

nyitva hagyja; 
 
c)  az ingatlana előtti közterületet nem tartja tisztán, gyomtalanítását, a járda 

síkosságának megszüntetését elmulasztja; 
 
d)  bármely szállítmány fel-, vagy lerakásánál a köz-, vagy magánterület 

beszennyezi és azt nem tisztítja meg; 
 
e)  az anyagok lerakásánál, mozgatásánál a közterületen a felszerelési tárgyakat 

(fák, növények, cserjék, lánckorlátok, jelzőtáblák, kerti padok, 
aknanyílások) nem hagyják szabadon, illetve azt megrongálják; 

 
f)  közterületen a jegyző engedélye nélkül gépjárművet vagy egyéb járművet 

tárol; 
 
g)  az ingatlana előtti közterületen talált állati hullát nem jelenti be a 

Polgármesteri Hivatalnál; 
 
h)  a város belterületének közútjain, közterületein bármilyen állatot legeltet, 

illetve kienged; 
 
i)  a rendeletben szabályozottól eltérő módon ültet fát az ingatlana előtt;  
 



 2
8 

j)  a város területén a közlekedés biztonságát veszélyeztető és a lakosságot 
zavaró módon nem a meghatározott időben, valamint az avar és a kerti 
hulladékok között nem kerti hulladékot éget; 

 
k)  az ingatlanon keletkező szennyvizet nem az előírásoknak megfelelően 

helyezi el. 
 

l)  1 a belterületi állattartásra vonatkozó előírásokat nem tartja be. 
 
(2)  A jelen rendelet egyéb rendelkezéseinek megszegése esetén az egyes 

szabálysértésekről szóló hatályos magasabb szintű jogszabály az irányadó. 
 
 

53. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján, a 23 § (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) bekezdései, a 24. § 
(1),(5),(6),(7) bekezdései és a 4. sz. melléklet a meglévő gazdasági épületek esetében 
2006. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről Füzesgyarmat Város jegyzője 
gondoskodik. 
(2)2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésre került 2000. június 15-én. 
 
 
 
1 Kiegészítette a 21/2004. (XI. 25.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. november 25, 
meglévő gazdasági épületek esetében 2006. január 1. 

2 Kiegészítette a 24/2009. (X. 29.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2009. november 1-jén. 
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1. számú melléklet 
 

SZÁLLÓ  VIRÁGPOR  NAPTÁR 
 

NÖVÉNY NEVE: FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. 

MOGYORÓ ***** ***** ###      
ÉGERFA ***** ***** ###      
FŰZFA  ***** ***** ###     
SZILFA  ***** *****      
NYÁRFA  ***** ***** ###     
KŐRISFA  ***** *****      
NYÍRFA   ***** *****     
BÜKKFA   ***** *****     
TÖLGYFA   ***** ***** ###    
BORJÚPÁZSIT    ***** ***** ***** ***** ### 
AKÁC    ***** *****    
CSOMÓS EBIR    ***** *****    
BÍBORHERE    ***** ***** *****   
RÉTI PERJE    ***** ***** *****   
ROZS    ***** ***** *****   
ARANYZAB    ***** ***** *****   
CSENKESZ    ***** ***** ***** ***** ### 
LÁNDZSÁS ÚTIFŰ    ***** ***** ***** *****  
ROZSNOK    ***** ***** ***** ***** ### 
MEZEI KOMÓCSIN    ***** ***** ***** ***** ***** 
ANGOL PERJE    ***** ***** ***** ***** ### 
FEKETE BODZA    ***** ***** *****   
BÚZA     *****    
PÁNTLIKAFŰ     ***** ***** *****  
TARÉJOS CINCOR     ***** *****   
ZAB     ***** ***** *****  
SELYEMPERJE     ***** ***** *****  
HÁRSFA     ***** *****   
CSALÁN     ***** ***** ***** ***** 
TIPPAN     ***** ***** *****  
ÜRÖM      ***** ***** ### 
ARANYVESSZŐ      ***** ***** ***** 
PARLAGFŰ      ***** ***** ***** 
 
 
 ***** = F ővirágzás ### = Utóvirágzás 
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2. számú melléklet 
 
 
A város területén megengedett egyenértékű  A hangnyomásszint alapértékei (dB) 
(zajterhelés alapértéke) 
 
 

Környezetminőségi 

paraméterek 

Megengedett egyenértékű  
A hangnyomásszint dB 

nappal 6-22 óráig 

Megengedett egyenértékű 
A hangnyomásszint dB 

éjszaka 22-6 óráig 
K1 Kiemelt 

környezetminőség 
fokozottan védett környezet 

 
50 

 
40 

K2 Védett városközponti, 
illetve intézményi övezet 

55 
Főközlekedési utak mellett: 

65 

45 
Főközlekedési utak mellett: 

55 
K3 Közepesen védett, 

átlagos városi környezet 
60 

Főközlekedési utak mellett: 
65 

50 
Főközlekedési utak mellett: 

55 
K4 Lakóterületi csendes 

övezet 
50 

Főközlekedési utak mellett: 
65 

40 
Főközlekedési utak mellett: 

55 
K5 átlagos ipari és 
raktározási övezet 

60 
Főközlekedési utak mellett: 

65 

50 
Főközlekedési utak mellett: 

55 
K6 Átmenetileg erősebben 

szennyező ipari övezet 
 

65 
 

55 
K7 Többfunkciós övezet 

kiemelt 
környezetminőséggel 

 
55 

 
45 

K8 Átlagos többfunkciós 
övezet 

60 
Főközlekedési utak mellett: 

65 

50 
Főközlekedési utak mellett: 

55 
K9 Üdülési, rekrációs 

övezet 
45 

Főközlekedési utak mellett: 
50 

35 
Főközlekedési utak mellett: 

40 
K10 Speciális 

környezetminőség övezete 
 

egyedi határérték 
 

egyedi határérték 
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 A Környezetvédelemről  szóló többször módosított 13/2000. (VI. 15.)Kt. számú 
rendelet  

 

 

 

3. számú melléklete1 

 
Megnevezés 120 literes edényzet 

igénybevétele esetén 
80 literes edényzet 
igénybevétele esetén 

Lakosságot terhelő 
hulladékgyűjtés és szállítás 

 

699,42Ft 
+áfa/hó/lakás 
226,84 Ft +áfa/ürítés 

676,75,-Ft 
+áfa/hó/lakás 
219,49,-Ft +áfa/ürítés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 16)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2011. január 1-től kell 
alkalmazni. 
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4. számú melléklet 
 

Az állattartásnak, valamint az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésének 
védőtávolságai1 

 
Az épület (állatfaj) megnevezése                                                    védőtávolság 
méterben  
 

Az épület (állatfaj) megnevezése                                   Védőtávolság méterben  
 Lakóépülettől   Ásott kúttól Fúrt kúttól 
Kisállat házinyúl, napos csibe, 
napos kacsa, napos liba  
ketrece, ketrecrendszere 
20 ketrecig 
21-től 

 
 
 
10 
30 

 
 
 
10 
15 

 
 
 
10 
15 

Tyúk, csirke, galamb 
50 db-ig 
- 51-200 db között 
- 201-500 db között 
- 501-től 

 
10 
20 
50 
100 

 
10 
15 
20 
50 

 
10 
15 
20 
50 

Liba, kacsa, pulyka 
50 db-ig 
51-200 db. között 
201-500 db között 
501-től 

 
10 
30 
80 
100 

 
10 
15 
25 
50 

 
10 
15 
15 
30 

Róka, nyest, nutria, egyéb, 
prémjéért tenyésztett állat 
db számtól függetlenül 

 
500 
 

 
50 

 
50 

Juh, sertés, kecske 
5 db-ig 
6-20 db között 
21-50 db között 
51-től 

 
8 
20 
80 
500 

 
10 
15 
15 
25 

 
10 
10 
15 
20 

Ló, szarvasmarha, öszvér, 
szamár 
5 db-ig 
6-10 db között 
11-20 db között 
21 db-tól 

 
15 
20 
50 
200 

 
15 
15 
15 
15 

 
10 
10 
10 
15 

Méh 
10 kaptárig 
11-20 kaptárig 
21 kaptártól 

 
15 
50 
200 

  

 
 
 1Megállapította a 21/2004. (XI. 25.) Kt. számú rendelet. 


