
Lakossági felhívás 
 

 

Tisztelt Ingatlanhasználó! 

 

Községünk tiszta, esztétikus képének, a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, védelme a lakosság 

érdeke. A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek 

előmozdításában mindenki köteles közreműködni. 

 

 

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az 

egyes ingatlanok tisztán tartásának rendjéről szóló 6/2016. (VII. 1.) 4. § (2) bekezdése értelmében a közterület 

tisztán tartásával kapcsolatban az ingatlan használója köteles gondoskodni: 

 

a) az ingatlan közterülettel határolt oldalánál lévő  járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő teljes területének 

gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztán tartásáról, a zöldsáv karbantartásáról; 

 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről; 

 

c) az ingatlan előtti árok, híd és áteresz tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról; 

 

d) az ingatlanról vagy az ingatlan előtti területről a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak megfelelő 

nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti 

jelzések és úttartozékok láthatóságát, valamint a megfelelő védőtávolságot az elektromos hálózat 

vezetékeitől. 

 

 

A rendelet 6. §-a szerint az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan tisztán tartásával kapcsolatban 

köteles:  

 

a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról úgy gondoskodni, hogy az ingatlan állapota a gondozott 

utcaképet ne rontsa – az ingatlan állapota a gondozott utcaképet rontja, ha az ingatlanon a fű és a 

gyomnövényzet magassága a 40 centiméteres magasságot meghaladja; 

 

b) az ingatlanán a füvet és a gyomnövényzetet a 40 centiméteres magasság elérését megelőzően 

rendszeresen levágni; 

 

c) a rágcsálók és egyéb kártevők irtásáról és búvóhelyük felszámolásáról az ingatlanán gondoskodni. 

 

 

Az esztétikusabb és egységesebb településkép kialakítása érdekében felhívom az ingatlanhasználókat, hogy a 

fentiekben leírtakat tartsák be, és az ennek kapcsán jelentkező munkálatokat végezzék el. 

 

 

Söjtör, 2017. augusztus 30. 

      Tisztelettel: 

 

 Könyves Gábor 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Lakosság! 

 

A Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 03.) önkormányzati rendelete alapján: 

Avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) 

megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet. 

Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, 

baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.  

 

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a 

komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 1-től a következő év 

május 1-ig terjedő időszakban végezhető el, hétfői és pénteki napokon 6 és 20 óra között, valamint 

szombaton 6 és 12 óra között. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.  

 

Ünnepnapokon az égetés tilos (ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és 

december 24-25-26.). 

 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti 

hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.  

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, 

és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a 

keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel 

járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be 

kell fejezni.  

 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.  

Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.  

 

Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.  

 

Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az 

égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, 

gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait.  

 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés 

helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, 

tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.  

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg 

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

 

A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  

 

A rendelet hatálya kiterjed Söjtör község belterületére (lakott övezet, ideértve a zártkerti ingatlanokat is). 

 

Ha a belterületi égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi 

hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A kiszabható tűzvédelmi bírság összege 20 000 

– 60 000 Ft-ig terjedhet. 

 

A külterületi szabadtéri égetést engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi 

kirendeltséggel. Bővebb információ az igazgatóság honlapján (www.zala.katasztrofavedelem.hu) érhető el. 

 

 

Söjtör, 2017. augusztus 30. 

      Tisztelettel: 

 

 Könyves Gábor 

polgármester 

http://www.zala.katasztrofavedelem.hu/


 


