
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére. 
 

Tárgy:    A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 A helyi környezetvédelem, köztisztaság kérdéskörében két gyakorlati problémával 
kapcsolatban szeretnénk valamilyen szintű előrelépést tenni, illetve ezekre megoldást nyújtani 
ezzel a rendeletmódosítással.  
 
Az ingatlanok tisztántartása (kaszálása): 
 
Folyamatos problémát okoz, illetve jó gazda gondosságával eljáró ingatlanok tulajdonosai 
körében jogos visszatetszést kelt azoknak az ingatlanoknak, elsősorban beépítettlen, vagy 
„gazdátlan” ingatlanok tulajdonosainak (használóinak) hanyag magatartása, akik ezeknek az 
ingatlanoknak a folyamatos  rendben tartásáról, elsősorban ezeken a területeken lévő 
zöldterületek kaszálásáról nem, vagy nem az elvárható időben gondoskodnak. Általános 
szabályok szerepelnek erre a kötelezettségre a helyi rendeletünkben, melyek szerint az 
ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója 
(haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni. Országos 
szinten törvényi szabályozásban  a parlagfűvel szennyezett ingatlanok esetében szerepel egy 
konkrét határidő, amely szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Mivel ez az egyetlen 
jogszabályban meghatározott konkrét időpont, így miden évben csak ezen időpont után tudunk a 
kaszálások miatt intézkedni. Ekkor kezdhetjük meg a felszólításokat, majd a 
kényszerkaszálásokra is ezt követően rendelhetők el.  
Javasoljuk a helyi környezetvédelmi rendeletünk kiegészítését azzal, hogy az ingatlanok 
tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók kötelesek a szükségesség 
mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. 
megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű részének kaszálásáról (fűnyírásáról) 
gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 
jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a 
tulajdonos, használó költségére és veszélyére lekaszáltathatja. Miután a vegetáció főleg 
csapadékosabb tavaszokon már május elejére derékig érő füvet eredményez, ez a május 
közepi időpont megítélésünk szerint sokat segítene a rendbetétel felgyorsításában. A rendelet 
előírásait idén még nem tudjuk érvényesíteni, de a következő évtől ez már eredményt hozhat.  
 
Állatok által közterületen okozott szennyezések (kutyagumi) megszüntetése: 
Sajnos a városban is találkozhatunk a hanyag állattartók magatartásának következményeivel, 
az állati ürülékkel beszennyezett közterületekkel. Ezek az utcán, parkokban, zöldterületek stb. 
hagyott, fel nem szedett állatok által okozott szennyezések (elsősorban kutyagumi), amelyek 
nemcsak látványnak kellemetlenek, de számos veszélyt is hordoznak,. (Ezek közül a belelépés 
csak elenyészőnek számít). Az idei évben külön kutyaürülék gyűjtőket helyeztettünk ki a 
város különböző közterületeire. Ezek száma egyelőre csekély, a jövőben biztos növelni 
szükséges a számukat, de először az állattartóknak kell kulturáltabb magatartást tanúsítaniuk, 
mert addig felesleges jelentős forrásokat erre a célra áldozni, ha ezeket a gyűjtőket az 
állattartók nem fogják használni. Továbbá hatékonyabb hatósági-, illetve közterület-
felügyeleti fellépés kell ennek a problémának a kezelése érdekében, illetve a 



szemléletformálására is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a helyi média és a civil szervezetek 
bevonásával a kulturáltabb állattartói magatartás kialakulása érdekében.  
Országos, illetve helyi szinten is szabályozva van az állattartás (mely területekre nem lehet 
kutyát bevinni, mely területeken lehet futtatni őket stb.), illetve az általuk okozott 
szennyezések megszüntetésének előírásai („A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a 
közterületről köteles eltávolítani.”, „aki a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem gondoskodik, az szabálysértést követ el.” stb.) 
A hatékonyabb fellépés érdekében javasoljuk a helyi környezetvédelmi rendeletünk 
kiegészítését azzal, hogy az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során 
köteles legyen az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy 
szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartania és ezt a közterület-
felügyelők felszólítására bemutatni. 

 
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bek. szerint „A 
települési önkormányzat képviselő-testülete… törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és 
mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó 
környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 
(2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó 
egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. 
 
Az eljárás menetét a törvény így szabályozza: 
„48.§ (3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a 
környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a 
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül 
tájékoztatja a települési önkormányzatot”. 
 
Ennek megfelelően a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell a területileg 
illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel és tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos 
önkormányzatoknak is. Így most magát a rendeletet elfogadni nem kell, csak az abban 
foglaltakról kellene a T. Képviselő-testületnek érdemben véleményt nyilvánítania.   
 
Határozati javaslat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelem helyi szabályairól 
szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, az 
abban foglaltakat 
„A” elfogadja 
„B” a következő kiegészítésekkel fogadja el: 
…………. 
Felkéri Huszár Gábor  polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény előírásai szerint az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre, a szomszédos önkormányzatoknak pedig tájékoztatásul küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2015. május 15. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
  
  



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 2. §-át az alábbi (11) bekezdésekkel egészíti ki: 
 
„ (11) Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi 
tartózkodása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas 
zacskót, vagy szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartania és 
ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés 
megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.” 
 
2.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:  
(Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban) 
„6. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a 
szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-
ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő 
bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról 
gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségét nem teljesíti, úgy 
a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a 
tulajdonos, használó költségére és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott 
feladatokat elvégezteti”. 
 
 

3.§ E rendelet 2015. július 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 
 

Kihirdetés napja: 



 
 

Indokolás 
1. §-hoz: az ingatlanok tisztántartási kötelezettségére pontosabb szabályokat állapít meg a 
rendelkezés, illetve az állattartókra kiegészítő szabályt fogalmaz meg   
 

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás miatt 
célszerű ebben az időpontban   

 
 

 
 


