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TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

2019. május 1-jén hatályba lépett a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 3/2019. 

(IV.17.) önkormányzati rendelete, mellyel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel ismételten a lakosság fokozott figyelmét: 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása: 

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, a másnak használatában lévő ingatlanok 

(ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettség szerint a bérlő (a 

továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) köteles gondoskodni. A kötelezett személy megállapításánál a telekkönyvi állapot, illetve 

a bérleti szerződés az irányadó.  

Az ingatlanhasználó a közterület, zöldterület, park ápolásával kapcsolatban köteles gondoskodni: 

a) legalább 5 m szélességben az ingatlan körüli zöldfelület, 

b) a közterület használati megállapodás alapján létesített, a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék átadóhely és annak 1 méteres környezetében lévő 

közterület, 

c) az ingatlanon lévő fészkelő helyek alatt a közterület 

folyamatos tisztántartásáról (szemét-, szennyeződés- és gyommentesítéséről, a burkolt területeken a hó eltakarításáról és síkosság-

mentesítéséről). Amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a tisztántartási feladatok mindkét irányra vonatkoznak. 

 

Az ingatlanhasználónak az épülete, telke tisztántartásával kapcsolatos feladatai közé tartozik annak tisztántartása, 

gyommentesítése, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése. 

a) a község területén évente legalább egyszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása, 

b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok 

megfelelő nyesése, 

c) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha 

az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani. 
 

A levegő tisztaságának védelme: 

Bükkszék község belterületén –a kiépített szabadtéri tűzhelyek, ún. szalonnasütő helyek rendeltetésszerű használata kivételével- 

az avar, továbbá kerti, növényi hulladék égetése tilos. A rendelkezés megsértése esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglalt levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabására van lehetőség. 

A kerti hulladékot elsősorban komposztálással szükséges hasznosítani, ennek hiányában a szervezett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás keretében, az erre a célra rendszeresített zsákokban történő gyűjtése lehetséges, melyet a szolgáltató a 

hulladékgyűjtési naptárában megjelölt napokon szállít el. 

A 140 kW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezésben csak az energiaszolgáltatók, kereskedelmi egységek által is forgalmazott 

energiahordozók és kis –gyújtólánghoz szükséges- mennyiségű, szennyezésmentes papírhulladék égethető el. 
 

Légúti megbetegedést okozó és allergén növények elleni védekezés: 

A parlagfű és a fekete üröm irtása -legkésőbb a virágzás előtt- az ingatlanhasználó kötelessége, melyet közterületen, legalább 5 m 

szélességben az ingatlan körüli zöldfelületen is köteles elvégezni. 

Az allergén növények irtásáról időjárástól függően, de legalább évente kétszer szükséges gondoskodni. A gyomirtás kizárólag 

mechanikus eszközök felhasználásával végezhető. 
 

Zajvédelem: 

Lakott területen éjszakai időszakban tilos  

• olyan kéziszerszám gépesített változatának használata, mely zajjal jár, 

• a nehézgépjárművek motorjának járatása, a gépkocsik, motorkerékpárok motorjának túráztatása. 

A május 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban 22.00 és 8.00 óra között tilos a nagy zajhatást keltő gépek használata (zajterhelési 

és rezgésterhelési határérték éjszaka 40 dB). 

 

A rendelet további részletszabályokat is tartalmaz, mely megtalálható a www.bukkszek.hu honlapon, a Nemzeti 

Jogszabálytár felületén (njt.hu), valamint elolvasható a Községháza hirdetőtábláján. 
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