Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2007.(V.31.) sz.
rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról.
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Bükkösd község tiszta, esztétikus
képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme
érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja, hogy Bükkösd község közigazgatási területén a köztisztaságot
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
(3) A köztisztaság és a gondozott települési környezet fenntartása elsőrendű
közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan
közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg
magatartástól tartózkodni.
II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
illetve tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni a ház, vagy a telek előtti járdaszakasz
és az úttest széléig terjedő zöldterület tisztántartásáról, kaszálásáról.
(3) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek
és más árusító helyek előtti járdaszakasz és zöldterület tisztántartása, a hó-és
síkosságmentesítése mind nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve a
létesítményt üzemeltető kötelessége.
(4) A gondozatlan járdaszakasz tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan
tulajdonosa terhére elvégeztetheti.
(5) A járda síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy
abból ne származzon baleset.
(6) 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.
(7) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(8) Kérelemre mentesíthető a zöldterület tisztántartási kötelezettség alól, aki idős kora vagy
egészségügyi állapota miatt képtelen annak végrehajtására, valamint a végrehajtásra

kötelezhető közeli hozzátartozója nincs, és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át.
(9) A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el, döntésük ellen a Képviselő-testület lehet
benyújtani a fellebbezést.
3. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően – a
helyi önkormányzat kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) 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!
4. § (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!
5. § (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.
6. § (1) A község 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!
7. § (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.
8. § (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.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) 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.
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul az arra jogosult vállalkozóval
elszállíttatni. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a
polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni.
9. § 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.
10. § (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!
III. Fejezet
11. § (1) Az avar és kerti hulladék hasznosításáról elsősorban komposztálással (komposztot
talajjavító anyagként lehet felhasználni), ha ez nem lehetséges, elszállításával kell
gondoskodni.
(2) Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításra irányuló
kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait kell
betartani.
(3) Az (1) bekezdés szerint nem hasznosítható - helyben (telken belül, illetve az azt határoló
közterületen) keletkezett- kerti hulladék semmisíthető meg égetéssel.
(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem
alkalmazható.
12. § (1) A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása esetén előzetesen szikkasztani,
szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel,
száraz állapotban, kis (maximum 3 talicskányi) adagokban történhet. Az ingatlan tulajdonosa
(külön engedély nélkül) bármely bükkösdi ingatlanán égethet kerti hulladékot, a jelen
rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.
(2) Belterületen, Bükkösd lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék
égetése megfelelő légköri viszonyok esetén szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszakban,

pénteki és szombati napokon 900 és 1800 óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti és
ünnepnapokat.
(3) Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (> 15 km/óra) esetén tilos az égetés,
tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.
(4) Belterületen tüzet gyújtani csak a szomszédok előzetes tájékoztatása és túlzott zavarása
nélkül lehet.
(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot (kommunális,
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert,
ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot).
(6) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi
biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül
történhet.
(7) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst,
bűz, pernye, korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m
távolságon belül. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében
lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa.
(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A
helyi viszonyok alapján az önkormányzat is elrendelhet tűzgyújtási tilalmat.
(9) Külterületen az irányított égetés során az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII.05.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti engedélyeztetési
kötelezettségeknek eleget kell tenni.
(10) A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan tulajdonosának tudtával és jóváhagyásával
végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki nem áll
szeszesital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.
(11) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés)
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani és a
levegőszennyezést megszüntetni.
(12) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket illetőleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz
oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
(13) A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani,
közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.
(14) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal - megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét

tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat.
(15) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles
haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző
köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság megérkezéséig.
(16) Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
tűzvédelmi bírságot von maga után.
IV. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
13. § (1) Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös, vagy
tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.
(2) Belterületen tilos a lábon álló növényzet égetéssel történő megsemmisítése. Külterületen
pedig tilos a zöld növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet égetése.
(3) Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi, oktatási és gyermekintézmények,
kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az
intézmény működési ideje alatt.
(4) Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres
övezetén belül.
(5) Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők és a helyi védelem alatt álló területeken.
(6) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 méteren belül. Az égetés a
közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti.
(7) Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község területén
vízkorlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetel,
vagy korlátozott.
(8) Belterületen június 1. és augusztus 31. között a kerti hulladék égetése tilos.
(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.”
V. Fejezet
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2007. V. 31.-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Budai Zsolt
polgármester

Dr. Tarai Klára
körjegyző

