
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2003. (XII.17.) rendelete 

a környezetvédelemről 
 

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2004.(XI.30.,)  21/2005.(VIII.9.), 19/2012. 

(V.21.) és 5/2014. (II.05.) számú önkormányzati rendeletekkel) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város környezeti állapotának egyre 

rosszabbodó helyzetét ismerve – lehetőségeinek figyelembevételével – a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjára 

hivatkozva, valamint az 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

környezetvédelem helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:
1
 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása 

érdekében a környezeti elemek védelmét, 

- a levegőtisztaság-védelmi, 

- a föld- és vízvédelmi, 

- a köztisztasági előírásokat
2
, 

- zajvédelmi előírások.
3
 

 

2.§
4
 (1) A rendelet területi hatálya Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a város 

közigazgatási területén lakik, tartózkodik, működik, tevékenykedik. 

(3) E rendeletet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék,, az avar, tarló és kerti 

hulladék nyílt téri égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokat tartalmazza, 

azzal, hogy az e rendeletben meghatározott korlátozásokat nem kell alkalmazni, ha a nyílt téri 

égetéssel történő megsemmisítést az erre hatáskörrel rendelkező hatóság szerv végrehajtható 

határozatával rendelte el. 

(4) E rendelet III/A. fejezetének zajvédelmi rendelkezéseinek hatálya a közterületi 

rendezvényekre, valamint a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre 

terjed ki. 
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II. FEJEZET 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének 

szabályai 

 

3.§
5
 (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 

elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre 

történő elszállításával kell gondoskodni. 

(2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más 

ártalmatlanítására nincs lehetőség, azt nyílt téri égetéssel megsemmisíteni  csak október 1-je 

és április 30-a  között lehet. Április 30. és október 1-je között időszakban külterületen égetni 

tilos. 

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon, a tűzvédelmi előírásokat betartva, keddi és pénteki munkanapokon 

8.00-18.00 óra között lehet. Szeles időben, és az erdőszéltől számított 200 méteren belül 

égetni tilos. 

(4) Az égetendő mezőgazdasági növényi hulladék kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem tartalmazhat. 

 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 

4.§ 
6
 

 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 

 

5.§
7
 

 

Avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok 

 

6.§
8
 (1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

(2) Avar- és kerti hulladék nyílt téri égetésére csak a legvégső esetben – vírusos, baktériumos, 

gombás vagy egyéb fertőzéskor – kerülhet sor. Égetés csak szeptember 15. és május 15. 

között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi napokon 8:00-18:00 és szombati 

munkanapokon 14.00-18.00 óra között időszakban lehet. 

 (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon lehet. 

(4) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék kivételével más 

háztartási, vagy ipari hulladékot. 
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Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

7.§ (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani. 

(2) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, 

terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. 

(4) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy 

a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges 

rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. 

 

VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM, SZENNYVÍZKEZELÉS 

 

8.§. (1) 
9
 

(2)
10

  

(3) 
11

 

(4) Az útfenntartó által (Önkormányzat, Közútkezelő Kht.) kialakított csapadékvíz elvezető és 

szikkasztó árkok karbantartása, tisztítása a közterülettel érintkező ingatlantulajdonos, illetve 

az ingatlan használójának kötelessége. 

(5) 
12

 

(6) 
13

 

(7) 
14

 

(8) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni kell, hogy 

a földfelszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre. 

 

III. FEJEZET
15

 

KÖZTISZTASÁGRÓL 
 

9.§  (1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi magánszemély és gazdálkodó szervezet 

köteles közreműködni a település köztisztaságának megőrzése érdekében, és tartózkodni a 

települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező magatartásától. 

 

(2)Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, 

használó, bérlő) köteles gondoskodni.  

(3) 
16
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(4)
17

 

 

10.§ (1) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, locsolással történő 

portalanításáról, gyomtalanításáról, a síkos járdaszakaszon a síkosság megszüntetéséről, a hó 

és a jég eltakarításáról az ingatlan, illetve épület mindenkori tulajdonosa, vagy használója 

(továbbiakban: tisztántartási kötelezett) köteles gondoskodni. 

A síkos járdaszakaszon a síkosság megszüntetéséről, a hó és a jég eltakarításáról a 

tisztántartási kötelezett, reggel 7 óráig köteles gondoskodni.
 18

 

(2) Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt 

lévő 1 méter széles területsávot kell járdának tekinteni.
 19

 

(3)Az (1) bekezdésben meghatározott tisztántartási kötelezettség körébe tartozik az ingatlanok 

előtti átereszek, folyókák, árkok, csatornanyílások hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb 

anyagoktól történő megtisztítása. 

(4)A tisztántartási kötelezett köteles gondoskodni az ingatlana előtti zöldsáv, úttestig terjedő 

területének tisztántartásáról, a fű és más ott lévő növények rendszeres gondozásáról, a 

hulladék (gaz, levágott fű, kiszáradt ágak…) összegyűjtéséről. Az egy helyben összegyűjtött 

ún. utcai szemét elszállításáról a 6/2003.(V.16.) számú a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletben foglaltak szerint kell 

gondoskodni.  

(5)
20

 

(6)
21

 

(7)Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerűen 

hirdetés céljára szolgáló létesítmények kivételével – hirdetni, falragaszt, kiszögezett 

hirdetményt vagy más reklámot elhelyezni  t i l o s ! 

(8)
22

 

(9)
23

 

 (10)Gyermekjátszótereken, ilyen jellegű parkokban ebet sétáltatni még pórázon is tilos! 

 

(11)Azokat a parkokat, ahol ebet tilos sétáltatni, táblával meg kell jelölni, melyről a 

polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. 

(12)Az üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtt járdát, közterületet, parkot, illetve 

virágszegélyt, virágágyat a helyiség használója köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztántartani, 

és záráskor rendbe tenni. 

(13)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét 

tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot (szemetet) összegyűjteni, és annak 

elszállításáról gondoskodni. 

(14)A jármű hajtója az állatok után keletkezett trágyát köteles azonnal eltakarítani. 
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(15)A kutya sétáltatója köteles a sétáltatás során keletkezett állatürüléket haladéktalanul 

eltakarítani. 

(16) 
24

 

(17) 
25

 

(18)
26

 

(19)
27

 

 (20)
28

 

 

11.§ 
29

 

 

12.§ 
30

 
III./A . FEJEZET

31
 

 

ZAJVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA 

 

12/A. § (1) A közterületi rendezvények, valamint a magánszemélyek háztartási igényeit 

kielégítő tevékenységekre irányadó megengedett zajterheléseket az 1.sz. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az 1.sz. mellékletben megadott nappali időszakon a magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő tevékenységek, valamint a (2) bekezdésben nem szereplő 

közterületi rendezvények vonatkozásában 6-22 óra közötti időt, az éjszakai időszak 

22-6 óra közötti időt általánosságban kell értelmezni. 

(3) A városi rendezvénytervben szereplő közterületi rendezvények esetében a nappali 

időszak 7-23 óra közötti idő, éjszakai időszak 23-7 óra közötti idő. 

(4) Az 1. sz. mellékletben megállapított zajterhelési irányértéknek a lakó vagy egyéb 

épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt 

esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell 

érvényesülnie. 

(5) Lakó-és üdülőövezetben tilos éjszaka és munkaszüneti napokon olyan 

tevékenységet végezni, mely zajhatása a szomszédos ingatlan területén tartózkodó 

személyek nyugalmát indokolatlanul zavarja 

(6) A riasztó készülékek indokolt hangjelzés kibocsátása a veszélyelhárítás vagy e 

célú beavatkozás azon időszakáig tarthat, amíg a kikapcsolás lehetővé válik.  

 

12/B. § (1) A városban élők nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő tevékenységek keretében barkácsolással, kertépítéssel és zöldfelület-
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fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros 

fakivágás, kerti traktor, gyorsdaraboló (flex)  működtetése), nem végezhető 

a) munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között, 

b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 0.00-8.00 óra és 19.00-24.00 óra között. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a közterületeken végzett zöldfelület-fenntartási 

tevékenységek esetében is alkalmazni kell. 

 

12/C.§ Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása – ide nem értve a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységekről  szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet  104. § (1) c) 

pontjában meghatározott december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra 

közötti időtartamot   - 23.00 óráig, az Önkormányzat által állami ünnepeken szervezett 

tűzijáték esetében 0.30 percig  engedélyezhető. 

 

 

IV. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA 

 

A Környezetvédelmi Alap létrehozása 

 

13.§. 
32

 

A Környezetvédelmi Alap bevételei 

 

14.§. 
33

 

 

A Környezetvédelmi Alap felhasználása 

 

15.§. 
34

 

 

16.§.
35

 
 

 

 

 

V. FEJEZET 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
36

 

 

17.§.  
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 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(II.05.) számú rendeletének 6.§-a 

Hatálytalan: 2014. február 13-tól. 
35

 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(II.05.) számú rendeletének 6.§-a 

Hatálytalan: 2014. február 13-tól. 
36

 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012. (V.21.) önkormányzati 

rendeletének 1.§ c) pontja 

Hatálytalan: 2012. május 22-től 
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VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell 

alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/1996. (06.26.) sz. rendelete a környezet védelméről. 

 

Abony, 2003. november 17.  

 

 

  Dr. Gajdos István József   Varga Sándorné 

   polgármester                      jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2003. december 17. 

 

        Varga Sándorné 

              jegyző    

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzat a környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) 

számú rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént: 

 

- Abony Város Önkormányzat 36/2004.(XI.30.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat 21/2005.(VIII.9.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.21.) önkormányzati 

rendelete 

 

 

 


