
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztaságról  

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. 

pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1.§ E rendelet alkalmazásában:  

1. közterület: az országos és helyi közutak kivételével közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván  

2. tisztántartás: ingatlanok és közterületek tisztítása, folyamatos gyommentesítése, 

pormentesítése, hó- és síkosság-mentesítése, az ingatlanon és az ingatlannal szomszédos 

közterületen a növényzet ápolása, nyírása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása; 

3. kerti hulladék: avar, falomb, kaszálék, nyesedék, növényi maradványok. 

 

2. Általános eljárási szabályok 

 

2.§ A rendelet 4-5.§-ában megfogalmazott magatartási szabályok (a továbbiakban: magatartási 

szabályok) be nem tartása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárás 

lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.  

 

3.§ (1) A magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírság kiszabására jogosult. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság ismételten is kiszabható. 

 

3. Ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok 

 

4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik: 

a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének 

tisztántartásáról, 

b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók 

irtásáról  



c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és ezek műtárgyai tisztán 

tartásáról, 

d) az ingatlanán, és az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett 

növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő 

nyeséséről, úgy, hogy biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát, 

e) az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé tételéről 

 

(2) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek esetében az (1) bekezdésekben írt 

kötelezettségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei.  

 

4. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 

5.§ (1) Avart és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot 

közterületen égetni tilos. 

 

(2) Az avart és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az 

ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben szabad égetni 

úgy, hogy  

a) a tűz a környezetet ne károsítsa,  

b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja, 

c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

 

(2) Az égetett kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális és ipari eredetű hulladékot. 

 

(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a 

tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(4) Az égetés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható. 

 

(5) Tilos a tűzgyújtás és az égetés  

a) vasárnap és ünnepnapokon, 

b) hétfő, kedd kivételével hétköznapokon. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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