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A Visegrádi Önkormányzat 5/2005. (IV. 01.) ör. rendelete 
Visegrád város környezetvédelmérıl 

[Egységes szerkezetben a 18/2011. (XII.22.), valamint a *9/2012. (VI.26.) számú rendeletekkel] 
 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) 
bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Visegrád város tiszta, 
esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - a következı rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Alapfogalmak 
 
 

(1) E rendelet alkalmazásában 
 a) köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen 
a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára ) szolgáló más 
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek - , 
valamint a közterületek tisztántartása, 
 b) települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: a települési szilárd hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása, 
 c) közterület: az ingatlan, a nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, 
külterületi földrészlet ( közút, járda, tér, közpark), továbbá a város közhasználatú zöldterülete, 
 d) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd 
hulladék. 
 e) háztartási hulladék: a lakásban és az üdülés, pihenés céljára használt egyéb 
helyiségben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken 
keletkezett szilárd hulladék, így pl.  a salak (beleértve a központi főtésbıl keletkezett salakot 
is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék 
(ideértve a mőanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, 
valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha 
a naponta keletkezı mennyisége nem haladja meg a 25 litert. 
 f) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékő berendezési tárgy, lom, 
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb., az azokhoz tartozó területeken, 
illetıleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét), a vállalkozási tevékenység 
során keletkezı, az e./ pontot meghaladó mennyiségő hulladék, építési törmelék, 
 g) veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevıje, illetve 
átalakulási terméke, a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyességi 
jellemzık valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevı olyan koncentrációban van 
jelen, hogy ezáltal az élıvilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére 
veszélyt jelent, illetve nem megfelelı tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki. 
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 h) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek 
tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése, valamint a hulladék-ártalmatlanítási és 
hasznosítási tevékenység 
 i) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és 
síkosság mentesítése, illetıleg pormentesítése,  
 j) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyőjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt 
lerakóhelyre való elszállítása 
 k) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, ill. 
létesítményben történı- hasznosítás nélküli - elhelyezése. 
 l) hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok 
(fém, üveg, papír, rongy, mőanyag, stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, 
komposztálásával, illetıleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleges ezek 
együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelıanyag, hı- és villamos energia stb. elıállítása. 
         m) zöldterület: zöldterületnek minısülnek a parkok, utcai fák és zöldsávok, 
virágágyások, virágtartók, szobrok és emlékmővek környezete. 
 
(2) A helyi rendelet hatálya kiterjed Visegrád Város közigazgatási területére, minden 
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, 
akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a Város területén laknak, tartózkodnak, illetve 
tevékenykednek. 
 
(3) E rendeletet kell alkalmazni a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos 
tevékenységre (csapadékvíz - elvezetés, zöldterület fenntartása és karbantartása). 
  
 

II. fejezet 
 

Köztisztasági feladatok 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 
2. § 

 
(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója – ide 
értve a haszonélvezıt, bérlıt, albérlıt, szívességi használót – (a továbbiakban: tulajdonos) 
köteles gondoskodni. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar (légy, 
csótány) és rágcsáló (egér, patkány) irtásról való gondoskodás. 
 
(3) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat az 
ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. 
 
(4) Az Önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstıl számított 3 
munkanapon belül elszállítani. 

(5) Szelektív hulladékgyőjtésre az Önkormányzat által megbízott szervezet jogosult a 
Hatósági Környezetvédelmi Felügyelıség és ÁNTSZ engedélye, elıírásai szerint. 
Magánvállalkozók csak feltételekhez kötött szerzıdéses jogviszony alapján végezhetik 
tevékenységüket. Hulladék elhelyezése a kijelölt területen lehetséges. 
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(6) A nem háztartási hulladékok, valamint vállalkozási tevékenységbıl származó hulladékok 
elszállításáról - az önkormányzattal erre szerzıdést kötött szervezet révén - a tulajdonos 
köteles gondoskodni, az ilyen hulladékot elégetni tilos! 
 
(7) Bármilyen háztartási, ipari hulladék vagy szemét elhelyezése csak arra kijelölt hatóságilag 
engedélyezett hulladéklerakó telepen történhet.  
 
(8) A veszélyes hulladék győjtésérıl, biztonságos átmeneti tárolásáról és ártalmatlanításáról a 
hulladéktermelınek kell gondoskodnia. A végleges lerakással történı ártalmatlanítás csak 
önkormányzati testületi döntés által is engedélyezett lerakóhelyen lehetséges. 
 
(9) A város közigazgatási területén meglévı engedéllyel rendelkezı, veszélyes hulladék 
kezelésével foglalkozó (szennyvíziszap, veszélyes hulladékok) vállalkozó köteles lehetıvé 
tenni a szakhatóságok rendszeres illetve szúrópróbaszerő ellenırzését. A meglévı engedélyek 
lejárta esetében annak meghosszabbítása csak teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálat 
után, annak eredményétıl függıen kérelmezhetı önkormányzati hozzájárulás mellett. 
 
 

3. § 
 

(1) Visegrád Város Önkormányzata gondoskodik a Város területén a tulajdonában lévı:  
  - közutak, a hozzá tartozó mőtárgyak, buszvárók környékén;  
  - terek, sétányok, parkok;   
  - hidak, átereszek; 
  - autóparkoló helyek;  
  - Duna parti területek 
tisztántartásáról, a keletkezett szemét, hulladék eltakarításáról. 
 
(2) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó ipari egységek, elárusító helyek elıtt lévı járdaszakasz 
folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedı teljes terület) 
hintésérıl, gyomtalanításáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról a 
tulajdonos köteles gondoskodni. A járdaszakasz tisztántartásakor a környezetkárosító anyagok 
használata tilos.  
 
(3) Közintézmények esetében az (2) bekezdésben foglaltakról az intézmény vezetıje 
gondoskodik.  
 
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, 
csatornanyílásoknak hótól, jégtıl és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról 
gondoskodni. 
 
(5) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, mely az út rendeltetésszerő használatát 
akadályozza, vagy állagát rontja.  
 
(6) Közterületen szennyezı anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot, egyebet) csak 
biztonságosan zárt módon, a KRESZ elıírásainak megfelelıen szabad szállítani. 
 
(7) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetve szállítása közben a közterület 
beszennyezıdik, a szennyezés elıidézıje köteles a közterületet azonnal megtisztítani. 
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(8) Tilos a közterületen üzemképtelen, hatósági jelzéssel nem rendelkezı jármővek 3 napnál 
hosszabb ideig történı tárolása.  
 
(9) Tilos állati tetemet közterületen elhagyni. 
 
(10) Tilos közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni. 
 
 

4. § 
 

(1) Közintézményekben, üzemekben, vendéglátó - szórakozó helyeken és minden más 
nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen az illemhelyek elıírásszerő 
tisztántartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Vízöblítéses illemhelyek elıterében 
folyóvizes kézmosó helyet kell fenntartani, szappant és kézszárításra alkalmas eszközt kell 
biztosítani. 
 
(2) Az illemhelyek, latrinák gödrét szükség szerint kell üríteni és annak anyagát elszállítani a 
szakhatóságok által elıírt módon, az általuk kijelölt helyre.  
 
 

5. § 
 

Visegrád Város Önkormányzata évente lomtalanítást szervez. A lomtalanítás  alatt a lakosság 
által kirakott minden olyan hulladékot - az építési törmelék, a veszélyes - és mérgezı anyagok, 
valamint a gazdasági tevékenységbıl származó hulladékok kivételével - mely évközben a 
szeméttároló edényekben nem helyezhetı el, az önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. 
 
 
 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 
 

6. § 
 

(1) A város területén lévı ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megmővelni,  
rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl megtisztítani. 
 
(2) A város területén mőködı kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató 
létesítmények külsı és belsı nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetık 
kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan 
gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (elıtetı, 
portál, ernyıszerkezet, cégtábla, egyebek), jó karbantartásáról gondoskodni. 
 
(3) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetıi a kirakatot 
kötelesek tisztán tartani és a kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelıen áru 
bemutatására használni. 
 
 
 

III. fejezet 
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A levegı védelme Visegrád területén 
 

7. § 
 

Visegrád város az országos levegı-minıségvédelmi besorolás szempontjából védett, I. 
kategóriába tartozik. 

 
 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 

8. § 
 

(1) Az egyedi főtéssel rendelkezı lakóházakban a megfelelıen karbantartott 
tüzelıberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelıanyagot szabad 
elégetni.  
 
(2) A főtıberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari 
hulladékot, mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) égetni tilos. 

 
 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 
 

9. § 
 

(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a területileg illetékes 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adja ki.  
 
(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében 
engedélyezhetı.  
 
(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság 
állásfoglalását.  
 
(4) Az égetendı tarlót meg kell tisztítani a kommunális illetve az ipari eredető hulladékoktól 
(mőanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai).  

 
 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
 

10. § 
 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsısorban komposztálással történik.  
 
(2) a) Tőzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 
1-tıl, április 30-ig), hétfıi és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes idıben 
megengedett. Az égetés ideje a 120 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem 
megengedett. 
 
b) Szeles idıben, továbbá nyári évszakban (május 1-tıl, augusztus 31-ig) szemétégetés 
céljából tőzgyújtás szabad térben nem megengedett.  
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(3) Égetni csak megfelelıen kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem 
veszélyeztetı módon, a tőzvédelmi szabályok betartásával lehet. Az égetést végzı személy a 
tőzrakóhely oltásáról az égetést befejezıen köteles gondolkodni.  
 
(4) Az égetendı hulladék nem tartalmazhat ipari eredető hulladékot (mőanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). 

 
 

Porképzı és bőzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 
 

11. § 
 
(1) Porképzı vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 
állapotban szabad szállítani.  
 
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének 
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 
 
(3) Bőzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt jármővön szabad szállítani. 
 
(4) A városban keletkezı por képzıdésének megakadályozása érdekében a fedetlen 
talajterületekre növényzetet kell telepíteni. Az építési területek végleges rendezését és 
parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A Jegyzı a kertészeti munkák 
elvégzését elıírja. 
 
 

Allergén növények elleni védekezési szabályok 
 

12. § 
 

(1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektıl mentes gondozása a 
tulajdonos kötelessége.  
 
(2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét a rendelet melléklete tartalmazza.  
 
 

*13. §  
 

Aki a rendelet levegı védelmére vonatkozó szabályait (8.§-12.§) megszegi, 30. 000,- Ft-ig 
terjedı pénzbírsággal sújtható.  
 
 
* Hatályon kívül helyezve a 9/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelettel 
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IV. fejezet 
 

A víz védelme Visegrád Város területén 
 

14. § 
 

(1) Tilos a meglévı élıvízfolyásokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását a 
vízáramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szőkíteni, illetve 
feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. Az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana elıtti nyílt árok és annak mőtárgyainak 
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történı kivezetése csak közterület felé engedélyezett.  
 
(2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék, egyebek) az ingatlanon történt  lerakódása 
folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az 
ingatlan tulajdonosa - amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban 
meghatározott határidın belül nem távolítja el - tőrni köteles a szükséges munkák elvégzését. 
A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár. 
 
(3) A patakok  és annak mellékágai, valamint az egyéb élıvizek és azok mellékágai mentén 
lévı partmenti ingatlan tulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem 
akadályozhatják, a patakhoz kapcsolódó mőtárgyak állapotát és üzemelését nem 
veszélyeztethetik. 
 
(4) Kijelölt vízmő védıterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység 
folytatható.  
 
(5) Tilos a vizek fertızése és káros szennyezése. Tilos élıvizek mellett a gépjármő mosás. 
Tilos a vízelvezetı rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagoló anyagait, 
mérgezı anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni; szennyvizet, vagy egyéb más 
hulladékot juttatni. 
 
(6) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezetı rendszereket, amitıl a vizek öntisztulási 
képességei hátrányosan megváltoznak. 

 
 

15. § 
 
(1) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgezı hulladékot juttatni, kutakat 
engedély nélkül betemetni. 
 
(2) Kút létesítése esetén, házi vízszükségletek kielégítése céljából, amennyiben nem haladja 
meg a vízkivétel az évi 500 m3 vízmennyiséget, a települési önkormányzat jegyzıjének 
hatósági engedélye szükséges, ebben az esetben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (a továbbiakban: KöTeViFe) a szakhatóság 
szerepét tölti be. Amennyiben meghaladja a vízkivétel az évi 500 m3 vízmennyiséget, a 
KöTeViFe az engedélyezı hatóság. Az eljárás lefolytatásáról és a beadandó kérelem 
mellékleteirıl részletesen az 1995. évi LVII. törvény, a 72 /1996. (V. 22.) Kormányrendelet és 
a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet intézkedik. 
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16. § 
 

(1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni. 
 
(2) Tilos a meglévı ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni; szabálytalan, 
engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni. 
 
(3) A szennyvizet a meglévı szennyvízhálózatba kell elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában 
- annak elkészültéig - közmőpótló zárt szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. Zárt 
rendszerő szennyvíztározó építésénél, a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát.  
 
(4) A közmőpótló zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított és a 
hatóságok által engedélyezett telepen kell elhelyezni. 
 
(5) Köteles az ingatlantulajdonos a szennyvízcsatornára rákötni, amennyiben az ingatlan 
szennyvízcsatornára ráköthetı. A kötelezı rákötés alól méltányossági, szociális okokból 
határozott idıre a Jegyzı adhat felmentést. 
 
(6) Tilos a szennyvizet kilocsolni.  
 

*17. § 
 

Aki a víz védelmére vonatkozó szabályokat megszegi, 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal 
sújtható. 
 

V. fejezet 
 

Talajterhelési díj 
 

18. § 
 

A rendelkezés Visegrád város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély 
alapján szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztárolót is – alkalmazókra (a 
továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 
kötöttek rá. 
 

19. § 
 

(1) A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. § (1), 12. §-ai alapján talajterhelési díjat fizetni.  
 
(2) A kibocsátó, a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj 
megfizetésére köteles. 
 

20. § 
 

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Visegrád Város Jegyzıje, mint 
önkormányzati adóhatóság látja el. 
 
* Hatályon kívül helyezve a 9/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelettel 
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(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie 
(önadózás) a tárgyévet követı év március 31-éig. A díjat Visegrád Város Polgármesteri 
Hivatala 11742087-15393788-03920000 számú Talajterhelési díj számlájára kell befizetni. 

 
(3) A települési szennyvíz-csatornamő üzemeltetıje a Jegyzı rendelkezésére bocsátja a 
talajterhelési díj megállapításához és ellenırzéséhez szükséges adatokat a következık szerint: 

a) tárgyévet követı év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, 
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 
b) új közcsatorna üzembe-helyezése esetén, 90 napon belül a kibocsátók körérıl. 

 
(4) A talajterhelési díjmegállapításával összefüggı személyes adatokat a Jegyzı a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenırzésére használhatja fel. 

 
(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a díjkedvezményben 
részesülıkrıl a Jegyzı nyilvántartást vezet. 

 
 

21. § 
 

Különös méltánylást érdemlı esetben (így: fogyatékosság, tartós betegség, súlyos baleset, 
haláleset, munkanélküliség, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet bekövetkezte) a kibocsátó 
kérelmére a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezményt állapíthat meg a Jegyzı, 
amennyiben kérelmezı havi jövedelme (közös háztartásban élık esetében az egy fıre jutó 
havi jövedelem) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át. 

 
 

22. § 
 

Kibocsátó mentesül a talajterhelési díj fizetése alól a Kdt. 11. § (2) bekezdése alapján, 
valamint azon a területen, ahol a közcsatornának az ingatlantól való távolsága, vagy egyéb 
mőszaki jellemzıi miatt a rákötés költsége meghaladná a városban jellemzı átlagos rákötési 
költség 200 %-át. 

 
 

VI. fejezet 
 

Zöldterületek fenntartása és kezelése 
 

23. § 
 

(1) A Város területén lévı zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerő 
növényvédelmi munkálatok elvégzésérıl a tulajdonos köteles gondoskodni. 
 
(2) Kisüzemi mezıgazdasági területeken végzett vegyszeres kezeléseket figyelmeztetı táblán 
kell feltüntetni. A táblán jelölni kell a vegyszerkezelés idejét, "Vigyázat permetezve!" 
feliratot, a vegyszerrel történt permetezés és az élelmezésügyi várakozási idı napjainak 
számát. 
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(3) A Város területén lévı közhasználatú parkok építésérıl, felújításáról, fenntartásáról, 
gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik. 
 

24. § 
 

(1) Tilos a közpark területére gépkocsival behajtani és ott parkolni. 
 
(2) Tilos a közterületen lévı fákról az ingatlan tulajdonosának engedélye nélkül - a növényi 
részek, (virágok, levél, termés) szedése, a fák megcsonkítása. Tilos az élı fára plakát 
kiragasztása és kiszegezése. 
 
(3) Tilos a közhasználatú és az egyéb zöldterületen a hasznos állatok, a védett madarak 
bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása. 
 
(4) A játszótereket és a hozzátartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek csak kísérı 
felügyeletében használhatják. 
 
(5) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál jármővet 
mosni. 
 

25. § 
 

(1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul a fa pusztulását elısegítı módon 
megcsonkítani. Tilos a növények olyan módon való győjtése, károsítása, amely a faj vagy fajta 
káros megváltoztatásához, illetıleg kipusztulásához vezethet.  
 
(2) Fakivágási engedélyt indokolt esetekben (kiöregedett fák esetében, balesetveszély 
elhárítása céljából) vagy minıségi cseréhez a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adhat ki 
akkor, ha az más szakhatóság hatáskörébe nem tartozik. A fák védelmérıl a 128/1999 (VIII. 
13 ) Kormány rendelet rendelkezik.  
 
(3) Magánterületen diófák és fenyıfák, valamint az egyéb védett fafajok kivágása engedélyhez 
kötött, az engedélyben új telepítés végrehajtása elıírható. 
 

26. § 
 

(1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthetı, mely a szomszéd építményeinek és 
kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja. 
 
(2) Köteles minden tulajdonos, üzemeltetı a tulajdonában lévı területen a közlekedést 
akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni. 
 

A növényzet-telepítési távolságra vonatkozó elıírások 
 

*27. § 
 
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától: (belterületen) 
 - szılı, valamint 3 m-nél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb bokor (élı
 sövény) esetében 0,5 méter, 
 - 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb fa, esetében 1 m 
* Hatályon kívül helyezve a 9/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelettel 
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 - 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb
 bokor (élı sövény) esetében 2,0 méter. 
Aki a zöldterületek fenntartására és kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi (23. § - 27. §) 
30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.  
 
 
 

VI. fejezet 
 

Környezetvédelmi ellenırzés 
 

28. § 
 

(1) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását és a 
programot szükség szerint - de legalább 2 évente - felülvizsgálja. Az állampolgároknak joga, 
hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az 
Önkormányzat és a Környezetvédelmi Hatóság figyelmét erre felhívja.  
Az állampolgári részvétel gyakorolható: 
 - személyesen vagy képviselı útján, 
 - társadalmi szervezetek révén, 
 - Önkormányzat útján. 
 
(2) A rendelet betartását a közterület-felügyelı ellenırzi, szükség szerint intézkedik, illetve 
intézkedést kezdeményez a rendelet megszegıivel szemben. A közterület-felügyelı helyszíni 
bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság összege ötszáz forinttól tízezer forintig terjedhet. 
 

(3) A helyszín pontos megjelölése érdekében, valamint a rossz házszámozásból eredı 
pereskedések elkerülése végett,  minden ingatlan tulajdonos köteles a házszámot, üres telek 
esetén a helyrajzi számot olvasható módon feltüntetni. 
 
 

29. §  
 
A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetıjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési 
felelısség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetıleg a 
megfelelı védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására 
vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
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VIII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
  

30. § 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéssel egyidejőleg a talajterhelési 
díjról szóló 13/2004. (IX. 16.) visegrádi ör. hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
Visegrád, 2005. március 31. 
 
 
 
Hadházy Sándor                    Tóth Tivadar 
    polgármester                    aljegyzı 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 2005. április 01-jén 
 

Tóth Tivadar 
  aljegyzı 
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A 5/2005. (IV. 1.) visegrádi ör. melléklete 

 
 

SZÁLLÓ VIRÁGPOR NAPTÁR 
 

 Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 
Mogyoró **** **** ###      
Égerfa **** **** ###      
Főzfa  **** **** ###     
Szilfa  **** ****      
Nyárfa  **** **** ###     
Kırisfa  **** ****      
Nyírfa   **** ****     
Bükkfa   **** ****     
Tölgyfa   **** **** ###    
Borjúpázsit    **** **** **** **** ### 
Akác    **** ****    
Csomós ebir    **** ****    
Bíborperje    **** **** ****   
Réti perje    **** **** ****   
Rozs    **** **** ****   
Aranyzab    **** **** ****   
Csenkesz    **** **** **** **** ### 
Lándzsás 
utifő 

   **** **** **** ****  

Rozsnok    **** **** **** **** ### 
Mezei 
komócsin 

   **** **** **** **** **** 

Angol perje    **** **** **** **** ### 
Fekete bodza    **** **** ****   
Búza     ****    
Pántlikafő     **** **** ****  
Taréjos 
cincor 

    **** ****   

Zab     **** **** ****  
Selyemperje     **** **** ****  
Hársfa     **** ****   
Csalán     **** **** **** **** 
Trippan     **** **** ****  
Üröm      **** **** ### 
Aranyvesszı      **** **** **** 
Parlagfő      **** **** **** 

 
**** = Fıvirágzás ### = Utóvirágzás 
 

 
 


