
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
  

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 
  

(1) A rendelet célja, hogy Cserszegtomaj község közigazgatási területén a köztisztaságot 
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet területi hatálya Cserszegtomaj község közigazgatási területére terjed ki.  
(3) A rendelet személyi 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.  

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Cserszegtomaj község bel-és külterületén lévő összes 
ingatlanra, közcélú zöldterületekre, parkokra. Nem terjed ki a rendelet hatálya a 
települési szilárd hulladékra, a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony 
hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

(5) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 
ezért ennek elômozdításában 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, tényleges 

használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, parlagfűtől és egyéb, 
allergiát okozó növényektől  mentesen tartsák. 

 (2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítésérôl, a szilárd 
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérôl az önkormányzat 
gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezô 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, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti 
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a 
szemét üzleti tevékenységbôl származik-e. 



Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Közterületet és közterülettel 
közvetlen határos ingatlant – gyomtalanítás kivételével – zöldnövényzet perzslését 
előidéző vegyszerrel kezelni tilos! 

(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, fûrészpor, kôporliszt) kell használni. 
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem 
szabad. 
A szóróanyag beszerzésérôl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

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

(9) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjármû forgalmat ne akadályozza. 

(10) Az összerakott hó nem helyezhető el: 
– a gyalogos közlekedési útvonalon, 
– az útkereszteződésben, 
– az úttorkolatban, 
– a kapubejárat elé, annak szélességében, 
– a tömegközlekedésre szolgáló jármû megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda 

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

(11) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 
takarítani. 

  
3. § 

(1) A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elôtti szakaszra 
terjedôen – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

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

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés 
alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) 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-elvezetô árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 

4. § 
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elôtti területen) az 

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtôl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követôen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezônek 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) 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. 



(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyzô, az 
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelôjének hozzájárulásával 
lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésôbb a munka befejezésétôl számított 48 órán 
belül a kivitelezést végzô szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet 
helyre kell állítani, illetôleg meg kell tisztítani.  

(7) Magán-és közterületre, közútra, útpadkára salak, építési törmelék, illetve szemét, 
folyékony vagy szilárd hulladék, egyéb háztartási, építési és ipari hulladék nem 
helyezhető! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 
tulajdonosa köteles 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

5. § 
(1) Közterületen a gépjárművek mosása – erre alkalmas területen – csak a környezetre nem 

káros mosószerrel, vagy mosószer nélkül végezhető. A mosással okozott 
szennyeződést és csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni. 

(2) Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárműveket mosni nem 
szabad. 

6. § 
(1)  Közterületen hirdetményt, plakátot csak a község hírdetőtábláin lehet elhelyezni. 

Autóbuszmegálló helyiségben, villanyoszlopon, egyéb közterületen lévő műtárgyon és 
építményen plakát, hirdetmény nem helyezhető el.  

(2)  Tilos az építményeket, kerítéseket, élôfákat bármilyen felirattal megrongálni. A 
közszemérmet és közízlést sértô feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját 
költségén eltávolítani. 

(3)  Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévô, idejét múlt hirdetményt az 
elhelyezô köteles eltávolítani, legkésôbb a felhívás kézhezvételétôl számított 3 napon 
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtésérôl és elszállításáról is 
gondoskodni. 

(4)  A röplapok, szórólapok terjesztői kötelesek a röplapok, szórólapok szétszóródásával 
keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni.  

  
7. § 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó-
helyek köztisztaságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett 
területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas 
anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos. 

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 
elhelyezni. 

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(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. 

  
III. Fejezet 

A zöldterületek védelme 
8. § 

  
(1) Belterületen az önkormányzat kezelésében lévő zöldterületek gondozásáról, az ott lévő 

fák, cserjék és egyéb növényzet, valamint felszerelési tárgyak beszerzéséről, állaguk 
megóvásáról, felújításáról az önkormányzat gondoskodik. 

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

  



(3) Belterületi útvonalak mentén meglévő és telepített fák, élő sövények ápolása, 
gondozása az érintett ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának 
kötelezettsége.  

  
IV. Fejezet  

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 
9. § 

  
(1)  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni vasár- 

és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

(2) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetôleg a tűz eloltható. 

 (7) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag elrendelt általános tűzrakási 
tilalmat figyelembe kell venni.  

(8) Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése. 
  

  
V.  

Zaj-és rezgésvédelem 
10. § 

(1) E fejezet rendelkezésénél a 284/2007. (X.29.) kormányrendelet és a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVm-EüM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.  
(2) A község területén, az ott lévő épületekben, vagy ahhoz tartozó telken nem megengedett: 

a)    Akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy vagy más technikai és egyéb eszközzel 
történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása 

b)    Erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység 
(3) Zajt keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb) csak 8-20 óra 
között végezhetők.  
  
  

VI. Fejezet   
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 

11. § 
  

Az Önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében Alapot hoz létre (a 
továbbiakban: Alap). 
Az Alap létrehozásának célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási, 
gazdálkodási rendjét, valamint hatékonyan segítse az Önkormányzat természet- és 
környezetvédelmi feladatainak ellátását: 
  
  

A Környezetvédelmi Alap bevételei  
12. §  

  
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei: 
a)   a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Cserszegtomaj területén 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság jogszabályban meghatározott összege, 



b)  a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok, külön törvényben meghatározott 
része, 

c)   az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 
d)  a benyújtott pályázatokon elnyert összegek, 
e)   az Alap lekötéséből származó bevétel, 
f)   az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

által az Alap részére történt befizetések, 
g)  egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek. 

  
  

A Környezetvédelmi Alap felhasználása 
 13. § 

  
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a község környezetvédelmi problémáinak 
megoldására lehet felhasználni.  

  
(2) A Környezetvédelmi Alap éves összegéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete évente, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.  

  
  

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

14. § 
  

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi környezet-és természet védelméről, a település 
tisztaságáról szóló 6/2006. (I.25.) önkormányzati rendelete. 
  
  
  
Kelt: Cserszegtomaj, 2014. május 28. 
  
  
  
Bartha Gábor  sk.           dr. Milus Lajos sk. 
polgármester         jegyző 
 


