
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2012. (V.14.) önkormányzati rendelettel, a 15/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelettel 

módosított 14/2008.(VI.25.) KT. sz. rendelete 

 A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1990 évi LXV. törvény 16. §.  

(1) bekezdésének, valamint a 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontja 

alapján a környezet védelméről, a köztisztaságról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I.  

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

E rendelet célja a községben olyan kultúrált köztisztasági viszonyok kialakítása, 

amelyek az egészségügyi, környezetvédelmi és esztétikai igényeket kielégítik.  

 

 

2.§. 

 

E rendelet hatálya kiterjed Bocskaikert község közigazgatás területén valamennyi jogi 

és magánszemélyre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra.  

 
2/A § 

 

 (1) Az önkormányzat, az önkormányzat által fenntartott intézmények, az állam által az 

önkormányzati illetékességi területén fenntartott oktatási-nevelési intézmények, a 

természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodó szervezetek és ezek érdekvédelmi 

szervezeti együttműködni köteles a környezet védelmében. 

 

(2) Az együttműködés formái: 

a) szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, 

b) települési környezetvédelmi programokon való részvétel, 

c) a beruházásoknál a környezettudatos megoldások előnyben részesítése, 

d) környezetszennyező tevékenység észlelése esetén jelzés az illetékes hatóságnál 

e) környezettudatosságra, környezetvédelemre irányuló nevelési programok szervezésében  

való részvétel 

f) közterületek tisztántartása 

g) fejlesztési feladataik során érvényesítik a környezetvédelem követelményeit, elősegítik a 

környeze4ti állapot javítását.1 

                                                 
1 Beiktatta a 15/2017 (V.30.) kormányzati rendelet 1.§-a. hatályos: 2017.május 31. 



 

 

II. 

 

Közterületek tisztántartása 

 

 

3.§. 

 

(1) Az önkormányzat a kezelésében lévő parkok, terek, egyéb közterületek 

rendezettségéről, tisztántartásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

 

 

4.§. 

 

 

(1) Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek előtti terület, 

csapadékvíz-elvezető árok, áteresz tisztántartásáról, a síkosság 

megszüntetéséről az intézmény, az egység vezetője köteles gondoskodni. 

 

(2) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos!  

 

5.§.2 

 

 

 
5/A§ 

 

(1)    Az ingatlanok előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos 

járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv járda melletti zöldsáv esetén az úttestig 

terjedő teljes terület) síktalanításáról, gyomtalanításáról a gyalogos közlekedést akadályozó 

gallyak eltávolításáról, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, (a továbbiakban 

tulajdonos) köteles gondoskodni. 

 

(2)  A kerékpárút valamint az önkormányzati ingatlanok előtti járdák illetve utak folyamatos 

tisztántartásáról a hó eltakarításáról, síktalanításáról az önkormányzat külső szolgáltató 

igénybevételével és az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók útján gondoskodik. 

 

(3)   Azon ingatlanok tulajdonosai, akik nem tartózkodnak rendszeresen Bocskaikert 

községben, bármely szolgáltató igénybevételével kötelesek az ingatlan előtti járdaszakasz és az 

(l) bekezdésben foglaltak teljesítését biztosítani. 

 

(4)    A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat, az 

ingatlan tulajdonosa költségére elvégeztetheti.3 

 

III. 

 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte a 15/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet.4.§-a. Hatálytalan: 2017 május 31. 
3 Beiktatta a 7/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. február 20. 



Magánterületek tisztántartása 

 

6.§. 

 
(1) A környezetvédelmi, közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében 

a tulajdonos (bérlő, használó) köteles az ingatlana egész területének tisztaságáról, 

gyommentesítéséről gondoskodni. A gyommentesítést a gyomok virágzása előtt kell 

elvégezni. 

 

(2) Az avar és kerti hulladékok kezelése – a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása 

érdekében és a szerves anyag tartalom hasznosítása céljából elsősorban komposztálással vagy 

beszántással, beásással történhet. 

 

(3) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), a komposztálásra alkalmatlan avar 

és kerti hulladék, valamint a fertőzött növényi hulladék (továbbiakban együtt: avar és kerti 

hulladék) ártalmatlanítható. 

 

(4) Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése a község belterületén, hétfőtől szombatig, - 

vasárnap és ünnepnapok kivételével – e rendeletben előírt módon és időben történhet. 

 

(5) Avar és kerti hulladék égetése tilos párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és 

erős szél esetén, valamint délelőtt 9 óra előtt és délután 17 óra utáni időszakban. A 

füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell, és 

az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban, szélcsendes időben történhet. 

 

(6) Avart és kerti hulladékot a magánszemélyek csak saját ingatlanukon belül égethetnek. Az 

avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos. 

 

(7) Tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, szociális, oktatási 

intézmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 100 méteres távolságon belül. 

 

(8) A tűz felügyeletéről, annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetés 

befejeztével a tüzet teljes mértékben el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, – 

meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell 

győződni.4 

 

 

IV. 

 

Csapadékvíz 

 

7.§. 

 

(1) A házas ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület 

tetőzetéről a közterületre ne csurogjon csapadékvíz. A csapadékvíz közterületre 

való kivezetése – a vízelvezető árokba  történő kiépítés kivételével - tilos!  

 

(2) Az utak mentén kialakított árkok, átereszek tisztántartása az érintett ingatlanok 

tulajdonosainak a kötelessége. 

                                                 
4 Módosította a 15/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. május 31. 



 

(3) 5. 
 

(4) 6 
 

 

V. 

 

A csend védelme 

 

8.§. 
8.§(1)  A község belterületén lévő ingatlanon  

a) a háztartás igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos, zajt 

keltő tevékenységet, így különösen motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást 

végezni, 

b) építkezéssel kapcsolatos zajt keltő tevékenységet folytatni, és tevékenységet végezni, 

c) olyan készüléket vagy berendezést üzemeltetni, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető 

vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz – a rendkívüli kár- és balesetveszély 

elhárítását kivéve -  hétfőtől szombatig 7.00 és 20.00 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 

délelőtt 8.00 és 12.00 óra között engedélyezett, ezen kívüli időben tilos. 

 

 (2) Lakóépületben és a hozzátartozó kertben, valamint az ingatlan előtti közterületen a 

szabadban tilos 22.00 és 7.00 óra között mások nyugalmának megzavarására alkalmas 

hangszóró, hangerősítő eszközzel végzett zajforrással járó zene, egyéb műsor, élőzene, élő 

műsor szolgáltatás tevékenységet végezni.7 

 

9.§8 

 

VI. 

 

Környezetszennyező anyagok szállítása 

 

10.§.9 

 

 

VII. 

 

Záró rendelkezések 

 

 

(1) E rendelet a 2008. július 1. napján lép hatályba 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bocskaikert Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Környezetvédelemről szóló 3/2000. (II. 

21.) KT. sz. rendelet és az azt módosító 5/2001 (IV. 24.) KT. számú rendelete, 

                                                 
5 Hatályon kívül helyezte a 15/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet.4.§-a. Hatálytalan: 2017 május 31. 
6 Hatálytalanította a 15/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályát veszti: 2012. május 14. 
7 Módosította a 15/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. hatályos: 2017. május 30. 
8 Hatályon kívül helyezte a 15/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet.4.§-a. Hatálytalan: 2017 május 31. 
9 Hatályon kívül helyezte a 15/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet.4.§-a. Hatálytalan: 2017 május 31. 



valamint a  köztisztaság fenntartásáról és a település közterületének rendjéről 

szóló 17/1994. (XI. 28.) KT. számú rendelete és az azt módosító 13/2003. (VII. 8.) 

KT. sz. rendelete.  

 

 

Bocskaikert, 2008. június 18. 

 

 

Szőllős Sándor   Szaniszló Tamás  

 polgármester    jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet 2008. június 25-én kihirdetésre került. 

 

Bocskaikert, 2008. június 18. 

 

 

       Szaniszló Tamás  

               jegyző 

 

 


