
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
6/2006.(I.25.) rendelete 

a helyi környezet- és természet védelméről, a település tisztaságáról 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2003. évi CXX. tv. és a 2004. évi CXL. tv. figyelembe 
vételéve Cserszegtomaj község környezetének rendjéről a köztisztaság kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet célja, hogy a település közigazgatási területén a környezetvédelem, 
természetvédelem és a köztisztaság érvényesüljön és ezzel a község általános környezeti 
kultúrája javuljon, különös tekintettel a Balaton és vízgyűjtő területének talaj-, növény- és 
vízvédelmére. 

(2) A környezeti kultúra fejlesztése, oktatása a lakosság elsőrendű érdeke, ezért annak 
előmozdításában mindenki hathatósan köteles közreműködni. 

(3) Az Önkormányzat jelen rendeletben foglalt környezet- és természetvédelmi feladatai 
ellátására helyi alapot hozhat létre, vagy térségi környezetvédelmi alaphoz csatlakozhat. 

 
2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Cserszegtomaj község közigazgatási területére. 
(2) A rendeletben foglaltak betartása a magyar és nem magyar állampolgárokra, társadalmi, 

gazdasági és egyéb szervezetekre kötelező. 
 

3. § 
 

(1) E rendeletet kell alkalmazni: 
 

a.) a környezetvédelmi törvény és végrehajtási rendeletének helyi szintű feladatainak 
megvalósítására,  

b.) a környezetkárosodás csökkentésének a településre vonatkozó feladataira, 
c.) a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységekre (szennyvíz-, csapadékvíz 

elvezetés, zöldterület-gazdálkodás, fenntartás) 
d.) a helyi védettséget kapott területekre, 
e.) az iskolai oktatásban a helyi tanterv részét képezze a környezet- és 

természetvédelem. 
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4. § 
 

(1) Alapfogalmak: 
 

a.) köztisztasággal összefüggő tevékenység: 
az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek, és az emberi 
tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk 
tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása. 

b.) közterületek: 
az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott – belterületi földrészlet 
(közút, járda, tér, közpark) – továbbá a község közhasználatú zöldterülete. 

c.) köztisztasági szolgáltatás: 
a közterület tisztántartása. 

d.) tisztántartás:  
az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó és síkosság-mentesítése, 
illetőleg pormentesítése. 

e.) indokolatlan zajokozás: 
minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, mely mértékénél és eredeténél fogva 
alkalmas mások nyugalmának zavarására. 
 

II. fejezet 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

5. § 
 

(1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles: 
a.) az ingatlanok, valamint az ingatlan mellett húzódó közterületet képező járda, víz 

elvezetésére szolgáló árok, áteresz és utak középvonaláig terjedő úttest tisztításáról, 
gyomtalanításáról gondoskodni, 

b.) az ingatlan és a közút közötti területet gondozni, 
c.) az ingatlan melletti élő sövényt ápolni, évente legalább kétszer visszavágni, 
d.) a havat, jeget ingatlana előtti járda, vagy gyalogos közlekedésre használt területen 

eltávolítani. 
(2) Intézmény, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és 

más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság-mentesítése mind 
nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége, 
függetlenül attól, hogy a hulladék az üzleti tevékenységből származik-e. 

(3) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az 
ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. 

 
6. § 

 
(1) Folyékony, vagy szilárd hulladékot, vagy egyéb háztartási, építési és ipari hulladékot 

magán- és közterületen lerakni tilos! 
(2) A magán-, közterületek és egyéb közcélú területek beszennyezése tilos! Ezeken a 

területeken szemetet, hulladékot, szennyező, vagy egészségre ártalmas anyagot (mosogató-, 
mosóvíz, szennyvíz) kiönteni, elszórni, vagy eldobni nem szabad. 

(3) A község ingatlan- és közterületein környezetre veszélyes növényvédő szerek alkalmazása 
tilos! A növényvédő szereket a használati utasításban foglaltak szerint szabad csak 
felhasználni. 
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(4) Föld, építési törmelék lerakása az engedélyezett szervetlen hulladék lerakására kialakított 
depóniában (Keszthely) történhet. 

(5) Tilos a 3,5 t össztömegű járművek közterületen tárolása, telephelyezése. 
 

7. § 
 

(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat 
megművelni, illetve rendben tartani, gyomnövényektől, bozótostól megtisztítani. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodjon az ingatlana előtti közterület füvesítéséről, 
parkosításáról. 

(3) A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató 
létesítmények környezetének rendezéséről az üzemeltetők kötelesek folyamatosan 
gondoskodni. 
Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, 
ernyőszerkezet, cégtábla, stb.) jó karbantartásáról gondoskodni. 
 

8. § 
 

(1) A röplapok, szórólapok terjesztői kötelesek – a terjesztés megkezdése előtt – a röplapok, 
szórólapok szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni. 

(2) Autóbuszmegálló helyiségében, villanyoszlopon, egyéb közterületen lévő műtárgyon 
plakátot, hirdetést elhelyezni tilos. Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin 
lehet elhelyezni. 

(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon, felületeken 
elhelyezte, illetve elhelyeztette, amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, 
költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását. 

(4) Köz- és intézményi épületek falfelületének festékkel történő beszennyezése, befirkálása tilos. 
(5) Közterületen bármilyen hirdetés csak az önkormányzat által szabályozottak szerint 

helyezhető el. 
 

III. fejezet 
 

Zöldterületek védelme 
 

9. § 
 

Zöldterületnek minősülnek a kertészeti rendelkezés alá vont zöld és gyepterületek, parkok, 
játszóterek, utcai fák, virágágyak és virágtartók. 
 

10. § 
 

Belterületen az önkormányzat kezelésében lévő zöldterületek gondozásáról, az ott lévő fák, 
cserjék és egyéb növényzet, valamint felszerelési tárgyak beszerzéséről, állaguk megóvásáról, 
felújításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
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11. § 
 

Tilos az élő fák (telepítések, ültetések) megrongálása, pusztítása, vagy olyan kezelése, amely 
értékük csökkenésével jár. 
 

12. § 
 

a.) Aki a tulajdonában (kezelésében, használatában) lévő fát ki akarja vágni, e szándékát 
előzetesen a hatóságnak be kell jelenteni.  
A bejelentést, ha a fa:  
a.) a község bel-, vagy külterületén áll, a települési önkormányzat jegyzőjéhez, 
b.) ha országos, vagy helyi közút tartozéka, illetőleg a közút határától 10 m távolságon belül 
áll, a közút kezelőjéhez kell benyújtani. 

b.) A bejelentésben meg kell jelölni a kivágás helyét, az élő fák darabszámát, fajtáját, átmérőjét, 
a bejelentő nevét és lakcímét. A bejelentésből ki kell tűnnie, hogy a bejelentő a fával 
rendelkezhet-e. 

 
13. § 

 
(1) A jegyző, illetőleg a közút kezelője a bejelentést követő 15 napon belül 

a.) a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő 
rendelkezési jogosultsága nem állapítható meg. A jegyző döntése ellen a 2004. évi CXL 
tv. rendelkezése alapján a bejelentő jogorvoslattal élhet. 

b.) a bejelentőt a kivágott fa pótlására kötelezheti. 
(2) A bejelentést követő 30 napon belül – kivéve, ha a jegyző, illetőleg a közút kezelője a fa 

pótlását elrendelő határozatát, illetve a kezelői hozzájárulást előbb adja ki – tilos az élő fát 
kivágni. Az említett határidő után a fa kivágható. 

 
14. § 

 
Kiszáradt fát vagy elszáradt ágát a tulajdonosa (kezelője, használója) köteles a fa kiszáradását 
követő és június 30. napjáig kivágni. A kivágás  időpontját 30 nappal megelőzően a jegyzőnek, 
illetőleg a közút kezelőjének be kell jelenteni, aki elrendelheti a fa pótlását. 
 

15. § 
 

Ha a fa területrendezési tervben meghatározott, tájképi szempontból védett területen áll, a fa 
kivágásáról (kitermeléséről) a jegyző az illetékes természetvédelmi igazgatóság hozzájárulásával 
intézkedik. 
 

16. § 
 

Zöldterületet csak rendeltetésszerűen lehet használni. 
Tilos: 
a.) a virágok szedése, fák, bokrok engedély nélküli csonkítása, növényzet, felszerelési tárgyak 

rongálása, szemetelés, 
b.) a fák törzsét hirdetés céljára használni, a fák ágaira reklám célú táblát, vagy tárgyakat 

felakasztani, 
c.) járművel behajtani, parkolni. 
 

17. § 
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(1) Belterületi útvonalak mentén meglévő és telepített fák, élő sövények ápolása, gondozása az 

érintett ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának kötelezettsége. 
 

IV. fejezet 
 

Kommunális szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés 
 

18. § 
 

A község területén törekedni kell a teljes csatornázottság elérésére, a csapadékvíz elvezetésére. 
 

19. § 
 

(1) A szennyvízelvezető csatornával ellátott területen minden emberi tartózkodás céljára 
létesített felépítmény (továbbiakban építmény) tulajdonosának, használójának kötelessége 
rácsatlakozni a csatornarendszerre. 

(2) Azon meglévő felépítmények tulajdonosai, ahol a szennyvíz rákötés lehetősége biztosított, de 
még nem kötöttek rá, kötelesek eleget tenni ezen kötelezettségüknek. 

(3) A csatornával ellátott területen használatbavételi engedély jelen rendelet hatályba lépését 
követően csak olyan felépítményre adható ki, ahol a szennyvízcsatornára történő 
rácsatlakozás megtörtént. 

 
20. § 

 
(1) Azon területeken, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem biztosított, a szennyvizet – az ide 

vonatkozó építésügyi rendelkezések szigorú betartásával létesített – zárt rendszerű 
szennyvíztárolóban kell elhelyezni. 

(2) A tárolóból a szennyvizet rendszeresen el kell szállítani. 
(3) Szigorúan tilos a szennyvizet a szakszerű szállítást kivéve a tárolóból kivezetni és bármely 

területen elhelyezni. 
 

21. § 
 

(1) A csapadékvíz elvezetésről minden ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége 
gondoskodni. 

(2) A csapadékvizet úgy kell elvezetni, hogy az más ingatlant, közterületet ne veszélyeztessen. 
 

V. fejezet 
 

Zajkorlátozás, szórakozóhelyek zeneszolgáltatásának szabályozása 
 

22. § 
 

A módosított 12/1983.(V.11.) MT. sz. rendelet alapján a Képviselő-testület az alábbi 
rendelkezéseket hozza: 
 
(1) Jelen fejezet szabályozása kiterjed: 

- minden természetes személyre, szervezetre, 
- a község közigazgatási területén lévő kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, zenés 

szórakozóhelyeken, kempingekben, mutatványos tevékenységnél alkalmazott hangosító 
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berendezések használatára, vagy élőzene szolgáltatásra (cigányzene, harmonika, stb.). 
Hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró, vagy más műsorforrás. 

(2) Ezeket a szabályokat kell alkalmazni olyan létesítmények alkalmi vagy rendszeres 
működésére, amelyeknek szabadban elhelyezett hangosító berendezésük van. 

 
23. § 

 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene szolgáltatáshoz 

előzetes hatósági engedély szükséges. Az engedélyezésről a Polgármesteri Hivatal dönt. 
(2) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének az alkalmazást 

megelőzően kell benyújtani. 
(3) Az elsősorban zeneszolgáltatási céllal működő létesítmények (disco) kérelméhez csatolni kell 

az akusztikai szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a hangosító berendezés működtetése 
során nem lépi túl a megengedett irányértéket, illetőleg meghatározza, hogy a működtetéshez 
milyen műszaki, vagy egyéb feltételeket kell teljesíteni. Meg kell jelölni a kérelemben a 
zajos tevékenység napi kezdetét és befejezését is. 

(4) Engedély nélkül hangosító berendezést működtetni tilos! 
(5) A Polgármesteri Hivatal a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet és rendszeresen 

ellenőrzi a hangosító berendezések működését. 
 

24. § 
 
(1) Hangosító berendezés működtetését abban az esetben szabad engedélyezni, ha az abból 

származó zajhatás: 
 

06-22 óráig max. 45 decibel, 
22-06 óráig max. 35 decibel. 
 

(2) A megállapított zajterhelési irányértéknek lakó, vagy intézményterület zajtól védő 
homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, 
pihenésre, üdülésre szolgáló területen kell teljesülnie. 

 
25. § 

 
(1) Új létesítmények esetén meg kell követelni az irányérték maradéktalan betartását. A már 

üzemelő hangosító berendezéseknél, ha a kielégítő mértékű zajcsökkentés – szakértő által 
bizonyítottan – az adott környezeti viszonyok között nem oldható meg, kivételesen a helyi 
körülmények figyelembe vételével a módosított irányértéktől eltérő követelmény állapítható 
meg, de csak az illetékes közegészségügyi és környezetvédelmi hatóság szakvéleményére 
alapozottan és velük egyetértésben. 

(2) Közintézmények létesítésének helyét a rendezési terven úgy kell megjelölni, hogy káros 
környezeti ártalmaktól védve legyen. 
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26. § 
 

(1) A 30-32. §-ok megszegése esetén: 
a.) az egy éven belül kétszeri szabálysértési bírság kiszabása után a hangosító 

berendezések engedélyezésének időtartama korlátozható. Ha az engedély 
időtartamának korlátozása után egy éven belül újabb szabályszegés történik, akkor a 
működési engedély visszavonható, 

b.) az a.) pontban foglalt szankcióktól függetlenül a módosított 12/1983.(V.11.) MT. sz. 
rendeletben a módosított 2/1983.(I.25.) OKTH. sz. rendelet szerinti mértékben 
megállapított zaj- és rezgésbírsággal kapcsolatos rendelkezések alkalmazhatók. 

 
27. § 

 
A módosított 4/1997.(I.22.) Korm. rendelet alapján a község területén kimért szeszes italt 
forgalmazó vendéglátó-ipari üzlet nyitva tartása június 1-től augusztus31-ig 24.00 óráig, az év 
többi hónapjában 22.00 óráig korlátozható, ha a tevékenysége a 200 méteres körzetben lakó 
ingatlantulajdonosok többségének éjszakai nyugalmát zavarja és a működés ellen bejelentést 
tettek. 
 

28. § 
 

(1) A község területén, az ott lévő épületekben, vagy ahhoz tartozó telkeken tilos: 
 

- akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközökkel történő, 
a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, 

- erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, 
- hangos rádiózás, tv. működtetése, 
- zajt keltő munkák (fűnyírás, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép) csak 7.00-21.00 óra 

között végezhetők, 
- mutatványos tevékenység (cirkusz) hangosító berendezéssel történő hirdetése naponta 

10-12, illetve 15-17 óráig történhet. 
(2) Az (1) bekezdésben írt zajkorlátozást érzékszervi úton kell elbírálni, ilyen esetben 

zajmérésnek nincs helye. 
 

VI fejezet 
 

A levegő tisztaságának védelme 
 

29. § 
 

(1) Cserszegtomaj község közigazgatási területén tilos a védett területre meghatározott 
kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység végzése. 

(2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetésére a tűzvédelmi 
jogszabályban meghatározott feltételek alapján van lehetőség. 
Az égetés szombaton és vasárnap tilos! 

(3) Ipari eredetű kommunális hulladék égetése tilos! 
(4) Mezőgazdasági növényi eredetű hulladék, avar, égetéssel történő megsemmisítése egyszerre 

maximum 1 m3 mennyiségben lehetséges az érvényes tűzvédelmi előírások betartásával. 
(5) A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakban, valamint erdőszéltől számított 200 m-en 

belül tüzet gyújtani tilos! 
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VII. fejezet 
 

Helyi jelentőségű természeti, helytörténeti értékek védetté nyilvánítása 
 

30. § 
 

(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen rendelet mellékletében 
felsorolt természeti értékeket – mint helyi jelentőségű természeti területeket – védetté 
nyilvánítja. A 2. sz. melléklet tartalmazza a természetvédelmi érték (terület) megnevezését, 
jellegét, kiterjedését, térképezését, a földrészletek helyrajzi számát – erdő esetén az erdőtervi 
jelet. 

(2) A helytörténeti értékek védelmére a jelen fejezet szabályait kell alkalmazni a sajátosságokból 
eredő esetleges eltérésekkel. Ezen értékek felsorolását is a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
31. § 

 
(1) A természeti értékek megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, esetleges helyreállítását 

(összefoglalóan: természetvédelmi kezelését) a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

32. § 
 

Amennyiben területrendezési (erdő, mező, vad, vízgazdálkodás) községrendezési, vagy 
gazdálkodási terv, program védetté nyilvánított természeti értékeket érinti, és a jelen rendelet 
hatályba lépése előtt készült, jóváhagyott ilyen terveket, programokat felül kell vizsgálni és 
szükség szerint módosítani. 
 

33. § 
 

Alapvető védelmi előírások: 
 
a.) A védett természeti értékek kezelését, fejlesztését, kutatását a környező területekkel együtt, 

azokkal összhangban kell végezni. 
b.) A védett természeti területeken nem szabad olyan létesítményt elhelyezni, üzemeltetni, mely 

a terület jellegét, növény és állatvilágát, rendeltetésének betöltését sérti, vagy veszélyezteti. 
c.) A védett természeti területeken gazdálkodási, vagy bármely más tevékenységet csak a 

természet- és környezetvédelem érdekeinek sérelme nélkül lehet elvégezni. 
d.) A helyi védettséget élvező területeken található fákon, facsoportokon szükség szerint csak 

egészségügyi és tisztító vágás végezhető. 
e.) A védett természeti területek részletes kezelési és fejlesztési szabályait a mindenkor hatályos 

jogszabályok tartalmazzák. 
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34. § 
 

A védett természeti területek határait határjelekkel meg kell jelölni, útmutató, figyelmeztető 
táblákat kell kihelyezni. 

35. § 
 

A természetvédelmi terület védettségét az Önkormányzat Képviselő-testülete megszünteti, ha 
annak oka már nem áll fenn. 

36. §  
 

A természetvédelmi területeken lévő földrészletek védetté nyilvánítását a Földhivatalnál az 
ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 

37. § 
 

Jelen fejezetben, illetve a fejezet mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a 
természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

VIII. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

138. § 
 

39. § 
 

E rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal feladata. 
Ellenőrzésre a polgármester más személyt vagy szervezett is feljogosíthat. 
 

IX. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

40. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Kihirdetésének napja: 2006. január 26. 
(3) E rendelet beiktatásával hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

6/1996.(VI.27.), a helyi környezet- és természet védelméről, a település tisztaságáról szóló 
rendelete.  

 
Cserszegtomaj, 2006. január 24. 
 Gyuk János sk. dr. Kaszás Tamás sk. 
 polgármester jegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2012. április 26-án. 
 
Cserszegtomaj, 2012. április 26. 
  Berta Sándorné  
        jegyző 
                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. május 1-től. 
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1. sz. melléklet 
 

A Polgármesteri Hivatal által telepítésre nem ajánlott fa- és cserjefajok, facsoportok 
 

Bálványfa Ailanthus altissima 
Közönséges akác Robinia pseuto-acacia 
Feketefenyő Pinus nigra gyomosít és értéktelen 
Fekete bodza Sambucus nigra gyomosít és értéktelen 
Lepényfa Gledetsia triacanthos 
Olasz nyár Popolus italica allergén 
Kanadai nyár Populus canatensis allergén 
 
 
 



 11 

2. sz. melléklet 
 

Helytörténeti értékek: 
 

- kőkeresztek 
- temetői síremlékek 

 
 


