
 

 

Túrkeve Városi Önkormányzat  
10/2021.(VII.8.) számú rendelete 

a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól 

 
Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 
és 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya Túrkeve Város közigazgatási területére terjed ki 
a) az épített és természetes környezetre, 
b) a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre,  
c) valamint azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre 
terjed ki, akik a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket kötelezettségek terhelnek, 
d) akik a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet, 
környezethasználatot folytatnak. 
(2) A rendelet alkalmazásában:a) közterület és zöldterület fogalmán és rendeltetésén az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezéseit kell 
érteni;b) Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdoni lapján tulajdonosként feltüntetett személy(ek), továbbá 
az ingatlan –akár ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő- kezelője, használója, haszonélvezője, bérlője.c) 
Internzíven gondozott zöldterület: az a zöldterület, ahol a növények kiültetése, pótlása, a gyep nyírása, 
öntözése, a fák és cserjék gondozása rendszeresen szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.; 
d) Hangosító berendezés: bármely hangszóró, műsorszóró berendezés.e.) Közterület: a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.f.) Szeszes ital: a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott alkoholtartalmú ital. g) Alkalmi 
rendezvény: a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 
8.) Korm. rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott rendezvény.     
 

II. Fejezet 

Közterületek tisztántartása 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek kialakításáról, megszüntetéséről, 
átalakításáról, fenntartásáról (szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű 
takarításáról, hóakadály-mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak 
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről, a zöldterületek fenntartásáról) az önkormányzat 
gondoskodik a rendeletben és más jogszabályokban foglalt kivételekkel. 

(2) Feladata ellátásához szükséges szolgáltatási teendők elvégzése elsősorban a Polgármesteri Hivatal 
megbízásától jelenleg a Túrkevei Városgondsnokság Nonprofit Kft. 

(3) Az ingatlan előtti/melletti járda, - beleértve a tömbházakat közülvevő és oda vezető járdák és azok 
melletti területét is - és terület tisztántartása (gyomtalanítás, gaztalanítás, fűvágás, hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés, hulladékmentesítés) az ingatlantulajdonos (kezelője, használója) kötelessége az 
1/1986. ÉVM – EüM együttes rendeletnek megfelelően. A tisztántartási kötelezettség kiterjed a járda és a 
közút (földút) széléig terjedő területre különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó és egyéb 



 

 

árokra és annak műtárgyaira (áteresz, bejáró) is. Saroktelek tulajdonosa (kezelője, használója) köteles 
valamennyi homlokzat előtt a közterülettel érintett és az átjárókban lévő járdát tisztántartani. Intézmények, 
kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani 
függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a 
hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(4) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát le kell takarítani, a szükségeshez képest naponta többször 
fel kell hinteni. A felhintésre bomló szóróanyagot (homok, faforgács, fűrészpor, kőporliszt, hamu, murva, 
kálcium-klorid, zeolit, pétisó) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó 
anyagot (samot) és nátrium-kloridot (konyhasót) használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről az 
ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni. A járda síkosság-mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset. 

(5) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó feladata. 

(6) A közterületen kárt okozókat kártérítési kötelezettség terheli. 

(7) A közterületi szemétgyűjtő edényzetből hulladékot kiönteni, szétszórni tilos. Szemetelni tilos. 

(8) Tilos működés/ üzemképtelenképtelen, forgalomból kivont és forgalomban lévő valamennyi típusú 
gépjárművet, mezőgazdasági gépet, munkagépet közterületen tárolni, különösen utak, járdák mentén 
szilárd burkolattal le nem fedett zöldterületen, valamint kijelölt parkoló helyeken. Tárolásnak tekinthető a 
12 óránál hosszabb ideig tartó gépjármű elhelyezése. Amennyiben a tulajdonos/üzembentartó a 
felszólítás ellenére nem távolítja el a közterületről a szabálytalanul tárolt gépjárművet, mezőgazdasági 
gépet, munkagépet, a Polgármesteri Hivatal szabálysértési feljelentést tesz a tulajdonos/üzembentartó 
ellen. 

(9) Közterületen, zöldterületen - rendeltetésétől eltérően - munkálatokat csak engedéllyel szabad végezni 
a fenntartóval való egyeztetés után. Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a munkavégzés célját és jellegét, 

b) a munka pontos helyét és idejét, 

c) az igénybe vett terület nagyságát, 

d) az érintett növényzet (fű, cserje, fa , virág) fajtáját, nagyságát, számát, 

e) a helyreállítás módját, határidejét, 

f) a munkavégző, illetve a felelős megnevezését. 

(10) Halasztást nem tűrő, sürgős esetben (csőtörés, havária stb.) a munkálatok előzetese engedély nélkül 
is elvégezhetők, de a munkálatokat végző utólagos - legkésőbb egy munkanapon belül történő - 
bejelentési kötelezettséggel tartozik, az egyidejű helyreállítási kötelezettséggel együtt. 

(11) Aki a közterület állapotát valamely engedélyezett, vagy nem engedélyezett tevékenységével 
összefüggésben ideiglenesen megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését követő 30 napon belül 
az eredeti állapotot helyreállítani.  

(12) A közterület-felügyelő a közterületen folyó munkát ellenőrizheti, szabálysértés esetén  a szükséges 
intézkedést köteles megtenni. 

(13) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (építkezés előtti területen) az építést végző 
kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés 
megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell 
gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(14) Közterületen építési, bontási anyagot a Polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben 
meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen 
engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból 
veszélytelen. 

(15) Amennyiben közterületen bármilyen úttest, járda felbontás során építési törmelék, illetve hulladék 
anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy 
személynek kell elszállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(16) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, 
hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület 



 

 

szennyeződnik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés 
megakadályozásáról gondoskodni. 

(17) Ha bármilyen szállítmány fel vagy lerakásánál, a köz vagy magánterület szennyeződik a 
szennyeződés előidézőjének azt a fel vagy lerakás elvégzése után azonnal meg kell tisztítani. 

 

III. Fejezet 

A települési zöldfelület védelme 

Az ingatlan aktív zöldterületének ápolása 

3. § 

(1) A nem közterületnek számító ingatlan tulajdonosa, tényleges használó (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) köteles a telek aktív zöldterületét megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, 
hulladéktól, roncs gépjárművektől, használhatatlan gépi alkatrészektől megtisztítani.  

(2) A tulajdonos kötelessége különösen az elő-, oldal- és hátsókertben a járda, illetve a szomszédos telek 
mellett növő, kórokozók és kártevők megtelepedésére alkalmas gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágaknak és 
bokroknak a gyalogosközlekedés zavartalanságát biztosító nyesése úgy, hogy a telek homlokvonalától és 
járda úttest felőli széle között legalább másfél méter távolság maradjon a gyalogos közlekedés számára. 
(3) Tömbházas telken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolítása a tulajdonos feladata. 

(4) Az úttesten közlekedők számára a keresztező út forgalmára megfelelő belátást biztosító zöldterület 
(belátási háromszöget) szabályszerű biztosítása a Polgármesteri Hivatal kötelessége. 

(5) Két szomszédos terület, épület közötti kiépített szilárdburkolatú úttal, járdával el nem látott közforgalmi 
területsáv (földút) esetében a tisztántartási kötelezettség (kaszálás) a területsáv felezővonaláig a 
tulajdonosok feladata. 

4. § 

A zöldterület fenntartása 

 
(1) Túrkeve Város zöldterülete rendeltetését tekintve többek között lehet: 
a) pihenést, kikapcsolódást szolgáló közpark, díszpark, játszótér, játszó- és sportterület 
b) közutat szegélyező sétány, erdő, védőerdő, fasor, 
c) Intenzíven gondozott zöldterület (ide tartozik a sövény is). 

d) egyéb zöldterület. 

(2) Belterületi közterületen és önkormányzati tulajdonú zöldterületen fák kivágását és ültetését, fákon, 
vagy a cserjéken, bokrokon alakító metszés elvégzését az Önkormányzat vagy Jegyző által megbízott 
Szolgáltató, illetve a Polgármesteri Hivatal, továbbá az engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonos 
végezheti, de a csonkítás szigorúan tilos! A megbízott Szolgáltatónak rendelkeznie kell a zöldterületek 
tervezéséhez, kialakításához, megszüntetéséhez, átalakításához szükséges államilag elismert 
szakképzettséggel rendelkező alkalmazottal, megfelelő eszközparkkal, munkaerővel.  

(3) A Jegyző és polgármester az önkormányzati fenntartásban lévő egyéb, szolgáltatási szerződéssel 
nem érintett zöldterületek kezelésére csak a (2) bekezdés feltételeinek megfelelő Szolgáltatót bízhat meg 
a feladat ellátására. 

(4) A (2) - (3) bekezdés alapján kijelölt Szolgáltató feladata a szerződésben megjelölt  zöldterületek, 
valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, síkosság mentesítése, a növényzet 



 

 

kaszálása, a keletkező közterületi hulladék összegyűjtése és elszállítása, parkfenntartási munkálatok 
elvégzése, a parki berendezések, jelzőtáblák elkészítése, elhelyezése karbantartása.  

 

Zöldterület használata és védelme 

5. § 

 

(1) Zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő 
célra és módon állaguk sérelme nélkül - mindenki ingyenesen használhatja mások nyugalmát nem zavaró 
módon. Az esetleges időbeni korlátozásról önkormányzati tulajdonú zöldterületek esetén a Polgármester, 
egyéb esetben pedig a tulajdonos jogosult rendelkezni. 

(2) Rendeltetéstől eltérő szükséges ideiglenes használatot (többek között előadás, vásár, majális, kutyák 
és más kedvtelésből tartott állatok kiállítása) a Polgármester engedélyezi közterület-használati engedély 
kiadásával és azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező köteles biztosítani a zöldterület megóvását, 
helyreállítását és az esetleg keletkező kárt megtéríteni, használat során keletkezett szennyeződést 
eltakarítani.  

(3) Járművel vagy gyalogosan közlekedni, parkolni a zöldterületnek csak arra kijelölt részein szabad. A 4. 
§ (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott zöldterületen járművel – kivéve a mozgáskorlátozottak 
különleges járművét és a parkfenntartó járművét – megállni, ráhajtani, közlekedni, várakozni, parkolni, 
járműveket javítani és tisztítani tilos. 

(4) Az intenzíven művelt zöldterületekre, díszparkokba, ezek közül a Liget játszótér, aszfalt pálya felőli 
részébe valamint a város területén lévő összes játszótérre, kutyákat bevinni pórázon is tilos-  kivéve a 
vakvezető, rendőrkutyák vagy más oktatás, bemutató céljából tartott kutyák. 

(5) A zöldterületen tilos a virágok, növények szedése, csonkítása, a lekaszált fű, vágott lomb, a letört, 
vagy elszáradt gallyak, rőzse, gyökerek, föld és egyéb anyagok eltulajdonítása. 

Tilos közparkokban, játszó- és sportterületen: 

a) a köztárgyak, rongálása, 

b) a virágok, és egyéb növények virágzatának és a termésének szedése és eltulajdonítása, a fás szárú 
növények kivágása, ágainak letörése, levágása 

c) berendezési tárgyak (padok, játszóeszközök) elmozdítása, rongálása,  

d) zöldterületi berendezések, tárgyak felületének, a fák törzsének hirdetések céljából történő használata,  

e) a tűzrakás, tűzgyújtás, 
(6) A játszóterek játék felszereléseit csak a feltűnetett korhatárnak megfeleő koroszályú (14 éven aluli) 
gyermekek használhatják, 6 éven aluli gyermekek a játszótereken csak felnőtt személy felügyeletével 
tartózkodhatnak. 
(7)Tilos Túrkeve város közerületein a legeltetés.  
(8) Kutyát csak pórázon, harapós vagy támadó kutyákat ezenfelül szájkosárral ellátva szabad 
zöldterületre vinni, úgy hogy azok mások testi épségét ne veszélyeztessék és ijedelmet ne okozzanak. 
Zöldterületeken ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles 
gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályba gyűjtőtasakban elhelyezhető. 

(9) Zöldterületek más célú használata esetében a használó kötelezhető a növényzet megfelelő védelmére 
az alábbiak szerint: 

a) a növényzet előzetes áttelepítésére, illetőleg annak azonos értékű növényzettel történő pótlására a 
tevékenység befejezését követő egy éven belül, 

b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének, illetőleg azok áttelepítésének (le és 
felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni. 

 



 

 

Fás szárú növények telepítése és kivágása 

6. § 

(1) A nem közterületnek számító ingatlanon a következő legkisebb ültetési és telepítési távolságokat kell 
megtartani a közvetlenül szomszédos ingatlan határától a telepítendő fás szárú növény törzséig: 

a) Belterületen és a beépítésre nem szánt terület kertes mezőgazdasági területen, (Drágakert):  

- 3 méternél magasabbra nem növő fás szárú növények (kivétel fa) esetében 1 méter, 

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2 méter, 

- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) 
esetében 3 méter. 

b) Külterületnek a kertes mezőgazdasági területen kívül eső részén 

- 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 2 méter, 

- 2 méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 3 méter, 

- fa esetében 4 méter 

c) A bokrokat, fák lombkoronáját, virágágyásokat, egyéb ágyásokat úgy kell kialakítani, hogy az a 
szomszédos ingatlan mezsgyehatárától számított 1 méteren belül azt ne közelítse meg. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott távolságokat a rendelet hatályba lépése után telepített, kiültetett 
növényzet esetében kell alkalmazni. Az ingatlantulajdonos kötelezhető a rendelet hatályba lépése előtt 
telepített növényzet visszametszésével a c) pontban meghatározott védőtávolság kialakítására, ha az a 
növény pusztulásához nem vezet. Ezen előírás szerint kell gyakorolni a Ptk. szomszédjogra vonatkozó 
rendelkezéseiben előírt fenntartási kötelezettséget is. 

 

7. § 

(1) A közterületen kivágott fás szárú növényt – a Polgármesteri Hivatal engedélye és útmutatása alapján- 
pótoltatni kell, biztosítva a zöldterület esztétikai képének megtartását, a zöldfelületi egyensúly biztosítását. 
A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezésétől számított egy éven belül ültetési időszakban kell 
teljesíteni. 

(2) A fás szárú növény engedély nélküli kivágása miatt a közterület-felügyelője vagy a Polgármesteri 
Hivatal ügyintézője szabálysértési eljárást kezdeményez, ennek során a Polgármesteri Hivatal kéri az 
okozott kár megtérítését, amelynek összege megegyezik a fa pótlására, a Polgármesteri Hivatal által 
vásárolt fás szárú növény számlaértékével. 

(3) A nem közterületi ingatlanon belül lévő fák kivágását nem kell bejelenteni. 

(4) Kidőlt, vihar következtében balesetveszélyessé vált - és emiatt azonnali beavatkozást igénylő – fás 
szárú növény esetében az eltávolítást el kell rendelni és a pótlás tekintetében az (1) bekezdés szerint kell 
eljárni. 

(5) A Polgármesteri Hivatal vagy általa megbízott szolgáltatón kívül más személy közterületen csak 
engedéllyel telepíthet fás szárú növényt. A telepítendő fás szárú növény fajtájának meghatározása a 
Polgármesteri Hivatal feladata. A közterületre telepített -ingatlantulajdonos által elültetett- fa nem képezi 
az ingatlantulajdonos saját tulajdonát. Elektromos légvezeték alá kizárólag gömb koronájú fafaj 
telepíthető. 

(6) Tilos a fás szárú növények csonkolása, vagy a fatörzsön lévő valamennyi oldalág eltávolítása, kivéve, 
ha azt a fa fajtája vagy egyéb fontos érdek (villamosvezeték közelsége) szükségessé teszi. Amennyiben a 
csonkolás a közút védelme, kommunikációs és villamosvezeték zavartalan működése érdekében 
elkerülhetetlen, a munkát a közműtulajdonos a Jegyzőnek történő előzetes bejelentés után végezheti el. 

(7) Új park vagy belterületi fásítás létesítésénél a város településrendezési tervét – a Polgármesreti hivatal 
ügyintézőjének véleménye alapján - figyelembe kell venni.  

 



 

 

IV. Fejezet 

Levegőtisztaság védelem 

Növényzet, hulladékok égetése 

 

8. § 

 

Avar, kerti és egyéb hulladék égetése magántulajdonú területen és közterületen egyaránt tilos. Engedély 
nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék, avar, kerti hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen 
más okból eredően kigyullad. 

 

A parlagfű, illetve egyéb allergén növényirtás szabályai 

9. § 

 

(1) Túrkeve Város közigazgatási területén az ingatlantulajdonosok ingatlanjukat kötelesek egész évben a 
virágzó allergiakeltő lágyszárú növényektől, különösen a parlagfűtől mentesen tartani. 

(2) A területen található allergén növények irtását a lehetséges eszközök (mechanikus, engedélyezett 
vegyszeres készítmények) felhasználásával kell elvégezni. 

(3) Az allergén növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá ezek 
által okozott allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében történő 
tudatosításáról az Polgármesteri Hivatal a helyi tömegkommunikáció eszközeivel gondoskodik. 

 

Porképző anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

10. § 

 

(1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port terjedésének 
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 

(2) A 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. 

(3) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében, a lakóterületek mellett haladó 
útszakaszok mentén - figyelembe véve a légvezetékek és a földbe húzódó vezetékek nyomvonalát - a 
védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. 
Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor. 

(4) Olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősdiek 
részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.  

 



 

 

V. Fejezet 

Hirdetmények, plakátok elhelyezése 

 

11. § 

 

(1) Közterületen hirdetmény, plakát elhelyezését a 21/2018. (XII.17.) számú Túrkeve Város Településképi 
Védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályozza. 
 

VI. Fejezet 

Víz- és talajvédelem 

12. § 

 

(1) Csapadékvíz elvezető árokba, zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyezett (olajos, vegyszeres) 
vizet bevezetni tilos.  

(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített 
csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan 
tulajdonosa gondoskodik. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkot tisztán, rendeltetésének 
megfelelő állpotban tartani. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (levágott füvet, gazt, 
hulladékot, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a csapadékvíz elvezető 
árokba szórni, beleönteni, belepréselni, bevezetni, továbbá az árkot részben vagy teljesen feltölteni tilos. 

(4) Tilos a csapadékvízbe, csapadékcsatornába háztartási folyékony hulladékot vezetni. Tilos a 
csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése.  

(5) A Város területén lévő természetes vízfolyásba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, 
trágyalevet levezetni, partjait hulladék lerakásával beszennyezni tilos. 

(6) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell arra, hogy a 
földfelszín legalább füvesített legyen és ne vízzáró (betonozott, aszfaltozott) módon kerüljön lefedésre. 

(7) Lakóházak, intézmények, üzemek építésénél az építkezés megkezdése előtt gondoskodni kell a 
termőföld védelméről, attól függetlenül, hogy kinek a tulajdona. A termőföldet lehetőleg a kitermelés 
helyén vagy annak közelében kell felhasználni. 

(8) A Város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely 
szennyeződést okoz. Lakóházakhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy 
szennyeződés ne keletkezzen. 

 

VII. Fejezet 

Zaj- és rezgésvédelem 

13. § 

 
 



 

 

(1) E rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés közterületen történő működtetéséhez, élőzene 
szolgáltatáshoz engedély szükséges. 

(2)  Az engedély iránti kérelmet a berendezés tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenységet 
megelőzően legalább 8 nappal kell benyújtania. A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység napi 
kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját.  

(3) Utcai zenélést végezhetnek a város hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő 
vagy spontán szerveződő zenészcsoportok, zenészek. 

(4) A Város belterületén tilos zajt keltő munkák (fűnyíró gép, betonkeverő, fűrészgép, egyéb zajt keltő 
tevékenység) végzése 22.00 - 06.00 óra között, kivéve a közüzemi szolgáltatók hibaelhárításait. 24.00 – 
04.00 óra között tilos dízelüzemű tehergépjárművek motorjainak melegítése, indítása a nem kijelölt 
telephelyen, belterületen nyílt téren.  

VIII. fejezet 

Az ebtartás külön szabályai 

14. § 

 

(1) A közterületen őrizetlenül hagyott, illetve kóbor ebet a Polgármesteri Hivatal munkatársa befogja, majd 
az őrzésre kijelölt telepre szállítja. Az eb őrzéséről a Szolgáltató az állatvédelmi jogszabályok 
megtartásával, 14 napig gondoskodik. 

(2) A befogott ebet az állattartó a fenti időponton belül, az oltási igazolás bemutatáaával, a tartási 
költségek megtérsírtése mellett kiválthatja. 

 
IX. Fejezet 

 
A közterület rendje 

 
15. § 

 
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá 

tartozó valamennyi közterületen.  
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezései alól: 

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek teraszai 
nyitvatartási időben, 

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények, 
c) minden év első és utolsó napja.  

 

(3) Tilos az útburkolat koronaszintjétől 1,5 méteren belül a zöldterületre, útpadkára bármilyen torlaszt, 
akadályt, növényt elhelyezni az út tulajdonosának, fenntartójának engedélye nélkül, különös tekintetten a 
szűk (4 méter vagy annál keskenyebb) útburkolatok mentén. 

(4) Tilos a közterületre, közútra, útpadkára építési törmeléket elhelyezni. Közterületre elhelyezett építési 
törmeléket a szennyezőanyag ismertté vált tulajdonosa köteles 24 órán belül saját költségen elszállítani. 

 



 

 

X. fejezet 

Záró rendelkezések 

16. § 

 
(1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A rendelet végrehajtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény rendelkezései kötelezőek A rendeletben foglaltakat a következő jogszabályokra 
figyelemmel kell alkalmazni: 
a) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 1/1986. (II. 21.) 
ÉVM-EüM együttes rendelet, 
b) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII. 30.) Kormányrendelet, 
c) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, 
e) a közutak igazgatásról szóló 19/1994. (v. 31.) KHVM rendelet, 
f) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, 
g) az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 
állatvédelmi szabályairól 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet, 
h) a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) kormányrendelet, 
j) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 
k) a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 
(3) A rendeletbe foglalt hatásköröket a Polgármester gyakorolja, - figyelemmel a Jegyző állatvédelmi, 
állategészségügyi és birtokvédelmi és egyéb hatásköreire – amennyiben azt jogszabály más szerv 
hatáskörébe nem utalja. A rendelet betartását a közterület-felügyelők és a Polgármesteri Hivatal kijelölt 
köztisztviselői ellenőrzik. 
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az alábbi rendeletek: 
Település környezetvédelméről szóló 22/2008 (X. 22.) számú rendelet  
A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló 7/2020 szmú rendelet. 
(5) Túrkeve Város igazgatási területén a Túrkeve Városgondnokság Nonprofit Kft. mint Szolgáltató a 
következő kötelező önkormányzati feladatokat látja el – szerződésben részletezettek szerint: 
a) közterületek, zöldterületek, parkok fenntartása, kezelése, növényvédelmi védekezés ellátása, 
b) állati hulladéklerakó konténer üzemeltetése, elhullott állati tetemek kezelése, kóbor ebek tartása és 
őrzése 
c) köztéri padok, játszóterek, játékok karbantartása, 
d) közterületi hulladékgyűjtő edények, ürítése, karbantartása, 
e) helyi közutak-, és járdák tisztítása, hó- és egyéb síkosság mentesítés, közút tartozékok és 
forgalomtechnikai jelzések kezelése, illetve kihelyezése, karbantartása, cseréje, 
f) csapadék- és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása, 
g) polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásban való részvétel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sallai Róbert Benedek    Czucziné Keresztes Anita 
             polgármester        jegyző 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 10/2021.(VII.8.)  önkormányzati rendelehez 

 

Intenzíven művelt zöldterületek: 

 

Közterülete elnevezése helyrajzi száma 

Liget 181,182 

Petőfi tér 11,12,13 

Milennium park 3441/1 

Kinizsi utca (levenula sövény) 1785 

 
 
                                               


