SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/1991.(VI. 26.) sz. rendelete
egységes szerkezetben a 2/1999.(III.2.) sz. a 7/2004.(III.30.) és a 13/2009.(X.27.) számú
rendelettel
A VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMÉRŐL ÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL
(2015. április 28-től hatályos szöveg)

I.
Bevezető
„Minden állampolgárnak joga van arra, hogy emberhez méltó körülmények között éljen”,
ezért az emberi környezet védelméről szóló 1976.(II. 21.) ÉVM-EüM. Sz. rendelet
végrehajtásának eredményes megvalósítása érdekében Szeghalom Város Önkormányzati
Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ban biztosított
jogkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik.

II.
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területén belül a lakott területre terjed
ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Szeghalom közigazgatási területén tartozó magyar és nem
magyar állampolgárokra, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra,
függetlenül attól, hogy lakóhelyük, illetve központjuk mely településen van.
2. §
(1) E rendelet alkalmazása során a környezetvédelem fogalmába a települési környezet
védelme tartozik.
(2) E rendelet a települési környezet védelmén belül szabályozza:
-

belterületek parkosítását, a fásított zöld területek védelmét,

-

a közterületek tisztántartását.

III.
Belterületek parkosítása, fásított zöldterületek védelme
3. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából védelem alá esnek:
-

a település belterületén lévő parkok, parkosított területek,

belterületen levő közhasználatú zöldterületek (virággal, cserjével betelepített területek,
és valamennyi füvesített terület, függetlenül attól, hogy magánház, vagy közintézmény előtt
van),
-

közterületen levő fák (út menti fasor, egyedülálló fa, stb…).
4. §

Nem terjed ki e rendelet hatálya a házasingatlanok udvarán, kertjében levő fákra,
zöldterületekre.
5. §
(1) Közterületen parkot, játszóteret létesíteni megszüntetni csak az I. fokú építésügyi hatóság
engedélyével lehet.
(2) Parkokat és játszótereket a lakosság időkorlátozás nélkül rendeltetésüknek megfelelően
díjmentesen használhatja.
(3) Kivételes esetekben engedélyezhető a parkok rendeltetéstől eltérő használata (gyűlés,
kiállítás, stb…) az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki. A kijelölt területet a használat
után az igénybevevő köteles eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani, ha ez nem
lehetséges, úgy az okozott kárt meg kell térítenie. Az ideiglenes használat ideje alatt a
használó fát, cserjét nem vághat ki, a növényzet megóvásáról és szakszerű gondozásáról
köteles gondoskodni.
(4) Parkban, játszótéren csak a közlekedésre kijelölt utakon lehet átjárni, a parkban virágot
szedni, a növényzetet megcsonkítani, vagy kipusztítani tilos.
(5) Közterületen, közparkban járművel zöldterületre felhajtani, az utak mellett közterületen
parkolni tilos.
6. §
(1) Közparkok, Tildy és Széchenyi utca zöldnövényzetének gondozása, fenntartása és
védelme a Polgármesteri Hivatal feladata. A Tildy és Széchenyi utcai ingatlanok tulajdonosai,
használói, bérlői a zöldnövényzet ápolásáért minden év április 1-től szeptember 30-ig térítési
díjat kötelesek fizetni. (a térítési díj mértéke magánszemélyek esetében 50.- Ft./hó/telek,
közületek, közintézmények, üzletek esetében 100.- Ft./hó/telek, illetve üzlet).

(2) Az ingatlanok előtti közterületen telepített növényzet (fa, élősövény, virág, stb…)
gondozását az ingatlanok felett rendelkezni jogosult, (pl.: tulajdonos, kezelő, szövetkezeti
használó, haszonélvező, stb…) köteles elvégezni. Tilos e zöldterületek növényzetének
kipusztítása, rendeltetésével ellentétes használata.
(3) Tömbtelkeken (lakótelepeken) a lakás és garázstulajdonosok, bérlők, használók, stb. az I.
fokú építésügyi hatóság által meghatározott területet – melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz –
zöldnövényzetet kötelesek rendben tartani, gondozni.
(4) Burkolt utak mellett zöldségfélék termesztése tilos, egyéb haszonnövény telepítése nem
ajánlott.
(5) Egységes városkép kialakítása érdekében az önkormányzat feladata a fasorok, közparkok
kijelölése, a telepítésre szánt fa és egyéb dísznövényfajok meghatározása.
7. §
(1) Közterületen lévő fát kivágni csak a Polgármesteri Hivatal engedélye alapján lehet. Az
engedélyben ki kell kötni a pótlás módját.
(2) Közterületen lévő fát, és növényzetet károsítani, rongálni, illetve ezekről virágot leszedni
tilos.

IV.
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
8. §
(1) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mellett húzódó közterületet képező járda, csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatorna, áteresz tisztántartásáról az ingatlanok felett rendelkezni
jogosult, (pl.: tulajdonos, kezelő, szövetkezeti használó, haszonélvező, stb…) illetve
megbízott másnak a használatában, bérletében lévő területek tisztántartásáról pedig a használó
(bérlő) gondoskodik.
A fenti szabályozási körbe nem tartozó járdák, gyűjtőcsatornák, átereszek, valamint az
összefüggő rendszerű zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztántartása, karbantartása a
Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A burkolatlan közutak belterületi szakasza mentés lévő épületek tulajdonosai kötelesek a
közút középvonaláig terjedő területet tisztántartani. Ez a kötelezettség a beépítetlen ingatlanok
tulajdonosaira is kiterjed.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezetteknek – a hótól, jégtől, vagy ónos esőtől – a
síkossá vált járdák síkosság mentesítéséről szükség szerint gondoskodniuk kell. A síkosság
mentesítéshez homokot, salakot, fűrészport lehet használni.

(4) Közterület rendben tartását, zöldterületek gondozását, a Polgármesteri Hivatal a
kötelezettek költségén elvégezteti, súlyosan felróható esetben bírság is kiszabható.
9. §
(1) Közterületek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése
végett szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot közterületre
kiönteni, elszórni, kiengedni, vagy eldobni nem szabad.
(2) A közforgalom célját szolgáló útra, kerékpárútra, járdára, ezek mellett lévő belvíz elvezető
csatornába, szennyező vagy egyéb egészségre ártalmas anyagot (pl.: szennyvizet, trágyalevet,
motorolajat, stb…) kiönteni, kivezetni tilos.
(3) A város lakott területén tilos minden olyan anyag, hulladék – műanyag, gumi, stb.,
égetéssel való megsemmisítése, melynek égésterméke emberre, állatra ártalmas, bűzt áraszt,
illetve a környezetet más módon szennyezi.
(4) Ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók mellett állatok itatása, gépjármű mosása, és
bárminemű szennyező anyag elhelyezése, vagy gumicső közkifolyóra történő csatlakozása,
valamint az onnan való locsolás tilos.
(5) Közterületen szemetet, hulladékot, csak az erre a célra rendszeresített szeméttárolóba
szabad bedobni.
(6) A piactér takarítása, rendben tartása a Polgármesteri Hivatal feladata.
9/A §
(1) A város belterületén (lakott övezetben, ideértve a zártkertet is) az avar és a kertben
keletkezett hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél, kaszálék, metszési hulladék, egyéb
növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) égetése október 1. és
május 10. között megengedett.
(2) Az égetés naponta 8 órától 16 óráig végezhető.
(3) Az égetés kizárólag szélcsendben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet.
Gondoskodni kell a megfelelő kézi szerszámok biztosításáról annak érdekében, hogy a
tűz terjedésére ne kerülhessen sor.
(4) A kerti hulladék égetésére annak száraz állapotában, kötegelve, egyszerre kis
mennyiségben és más éghető anyagtól biztonságos távolságban van lehetőség. A kerti
hulladékkal együtt más anyag nem égethető.
10. §
Közterületet csak az I. fokú építésügyi hatóság által kiadott közterület használati engedélye
alapján lehet igénybe venni.
V.
Utakra vonatkozó rendelkezések

11. §
(1) A közforgalom célját szolgáló szilárd burkolatú utak, parkolók, kerékpárút
portalanításáról, síkosság mentesítéséről, hóeltakarításáról az utakhoz tartozó padkák
nyeséséről, kaszálásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.
(2) A személyszállításra szolgáló közterületen levő megállók, végállomások, ezek
váróhelyiségeik és járdaszigetei tisztántartására és síkosság megszüntetésére, az
1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM. Sz. együttes rendelet 7. § előírásai az irányadók.
(3) Aki a lakosok által személygépkocsi közlekedésre kiképzett utat megrongálja, azt
közlekedésre alkalmatlanná teszi, köteles az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani.
(4) Az épület tulajdonosa, kezelője az OÉSZ előírásai szerint köteles gondoskodni arról, hogy
az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csurogjon.
(5) Közúton, közterületen a 3500 kg-ot meghaladó gépjárművek (autóbusz, kamion,
tehergépkocsi mg-i vontató, lassú járművek, járműszerelvények) tárolása tilos.
(6) Járda, szilárd térburkolat rendeltetéstől eltérő használatát, felújítását, korszerűsítését
bejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezi.
(7) Aki az ingatlana előtti járdaszakaszt, térburkolatot, - építkezés, szállítás, áteresz beépítés,
stb. során – megrongálja, köteles azt az eredeti állapotnak megfelelően, saját költségére
haladéktalanul – legkésőbb 15 napon belül – helyreállítani.
(8) Salakot és az épületbontásból kikerülő törmeléket, a Polgármesteri hivatal által kijelölt
mély fekvésű területek, földutak, feltöltésére lehet felhasználni.

VI.
ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA
12. §
A Környezetvédelmi Alap létrehozása

(1)Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi
Alap).
(2)A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület-gazdálkodás,
f) a természeti értékek, területek, valamint azok természeti rendszereinek védelme, őrzése,
fejlesztése,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

(3) A Környezetvédelmi alap bevételei

a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási
területén jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,
b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
c) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi, és természetvédelmi bírság
teljes összege,
d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) a Kt. 58. § (6) bekezdés alapján az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott
bevétel,
f) benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
g) a Környezetvédelmi Alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatok,
h) adományok,
i) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
14. §
A Környezetvédelmi Alap felhasználása

(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag Szeghalom Város környezetvédelmi és
természetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok
megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése, adatbázis létesítése, stb.),
b) hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok kezelése,
c) közterületek tisztaságának elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek
megszűntetése,
d) védett természeti értékek és területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
e) zaj- és rezgésvédelem,
f) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés,
g) felszíni és felszín alatti vizek védelme,
h) talaj védelme,
i) környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás, nevelés, propaganda tevékenység,
j) környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
k) környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése,
l) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
(2) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente, a költségvetési
rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

VII.
Vegyes záró rendelkezések
15. §
E rendelet végrehajtásáról, betartásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal a közterület
felügyelet közreműködésével köteles gondoskodni.
16. §
Hatályon kívül : 13/2012.(V22.) ör
17. §
A belterületi állattartásról, a közterület használatáról külön önkormányzati rendelet szól.
18. §

E rendelet 1991. július 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Szeghalom Város
Tanácsának 1/1986.(III. 20.) számú tanácsrendelete, mely a környezetvédelemről és a
köztisztaság fenntartásáról szól.
19.§
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Macsári József
polgármester

Dr.Oláh Ernő
jegyző

