
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete 
a települési környezet védelméről  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
származékos jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében és 58. § (1) bekezdésében, 
valamint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) A rendelet célja a település lakossága és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a 

környezet elemeinek védelme, a város közigazgatási területén a köztisztaság és az egészséges 
környezet fenntartása, az ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és tilalmak helyi 
sajátosságoknak megfelelő meghatározása.  

 
(2) A rendelet területi hatálya Fót Város közigazgatási területére, személyi hatálya pedig a város 

közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet 
folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetekre terjed ki.  

 
(3)  A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes és a termelési hulladékra, melyek 

elhelyezéséről magasabb szintű jogszabály rendelkezik. 
 
(4)  A települési környezet védelme, a köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 

ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, 
fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

 
(5)  A rendelet szabályokat állapít meg a város közigazgatási területén működő szórakoztató- és 

vendéglátó ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, egészségügyi, üdülési, sport, 
szolgáltató ipari létesítményekben elhelyezett, valamint a hírközlési és hirdetési célokat szolgáló 
hangosító berendezések üzemeltetésével foglalkozók részére is.  

 
 

A levegő védelmével, illetve az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok  
2. § 

 
(1) Avart és kerti hulladékot lehetőleg komposztálással kell hasznosítani. A kerti hulladék 

elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.  
 

(2) Avart és kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne 
károsítsa, a lakókörnyezetet ne zavarja, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A füstképződés 
mérséklése érdekében a kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.  

 
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot. 
 
(4) A település belterületén kerti hulladék kizárólag október 1-től a következő év április 30-ig 

terjedő időszakban égethető.  
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(5) Nem égethető kerti hulladék: 

a)  vasárnap és ünnepnapokon 
b)  Közterületen 
c)  Szeles vagy ködös, erősen párás időben 
d)  Egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmények, nyitott 

sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének 
időtartama alatt. 

 
(6) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az környezetére 

tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
 
(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély 

esetén (vagy ha arra szükség nincs) a tüzet azonnal el kell oltani. 
 

(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 
(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 
 
 

A felszíni és felszín alatti vizek és a kutak védelme 
 

3. § 
 
(1)  Vízhálózattal ellátott, csatorna nélküli területeken kizárólag vízöblítéses rendszerű illemhelyek 

létesíthetők. Az így kialakított illemhelyeket, valamint az egyéb háztartási berendezéseket – 
melyek vezetékes vizet használnak (mosógép, mosogatógép, stb.) – a csatorna-rendszerbe be kell 
kötni.  
 

(2)  Közműves ivóvíz szolgáltatással ellátott, de közműves szennyvízelvezetéssel nem rendelkező 
területeken vízöblítéses illemhelyek abban az esetben létesíthetők, ha a keletkező szennyvíz zárt 
rendszerű tárolóban gyűjthető, melyet rendszeres ürítéssel ki kell tisztítani.  

 
(3)  Közműves ivóvíz szolgáltatással nem rendelkező ingatlanon az építési előírásoknak 

megfelelően űrgödrös illemhelyek létesíthetők.  
 
(4) Átmeneti, ideiglenes tartózkodásra szolgáló helyeken (táborokban, mezőgazdasági, 

munkaterületeken, stb.) a közegészségügyi előírásoknak megfelelő ideiglenes jellegű 
illemhelyek is létesíthetők. 

 
(5) A telkeken keletkezett háztartási folyékony hulladék a telekhatáron belüli elhelyezése kizárólag 

zárt rendszerű, szivárgásmentes tárolókban történhet, telekhatáron kívülre történő vezetése 
Tilos.  

4. § 
 
(1)  Közkutat nem háztartási vízszükséglet kielégítésére (építkezés, járműmosás, stb.) igénybe venni 

csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehet. 
 

(2)  A hozzájárulási kérelmet a polgármesternek kell benyújtani. 
 
 

Az ingatlanok és közterületek fenntartása 
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5.  § 
 
(1)  A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat rendben tartani, a 

vadon növő bokortól megtisztítani.  
 
(2)  Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak 
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről és karbantartásáról az önkormányzat a 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. útján gondoskodik.  

 
(3)  Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a 
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

 
(4)  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és 

kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.  
 

(5)  Amennyiben a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett az útszegélyig még 
üres füves rész vagy virágos sáv, illetve fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozónak 
kell tekinteni (a továbbiakban: járda). 

 
(6)  Az ingatlan előtti járda (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldal) tisztántartása, a 

gyalogos forgalomra szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az ingatlan tulajdonosának a 
kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek 
és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani, 
függetlenül attól, hogy a szemét üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. 

 
(7)  A tulajdonos kötelessége a (5) bekezdés szerinti járdán növő gaz kiirtása (különösen a fű 

szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), az ingatlanról a közterületre kinyúló 
ágak visszavágása, továbbá az ingatlan előtti (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő 
oldalon) fák és bokrok megfelelő nyesése oly módon, hogy a gyalogos közlekedést és a 
forgalombiztonsághoz szükséges kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 m-en belül 50 cm 
magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva). 

 
(8)  Gondozatlan járda tisztántartását, hó- és jégmentesítését, fák és bokrok megfelelő nyesését a 

jegyző – felszólítását követően – a rendszeresen mulasztó tulajdonos helyett szükség esetén a 
tulajdonos költségére elvégeztetheti. 

 
(9)  Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt, stb.) - a szükségeshez 

mérten - naponként többször is fel kell hintetni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem 
tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt, stb.) kell használni. E célra 
tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a 
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 
(10)  A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégeznie, 

hogy abból ne származzon baleset. 
 

6.  § 
 
(1)  A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 
 
(2)  TILOS az összerakott hó elhelyezése: 

a)  a gyalogos közlekedési útvonalon; 
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b)  az útkereszteződésben; 
c)  az úttorkolatban; 
d)  a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda 

között. 
 
(3)  Járdáról a havat (ha szükséges) naponta többször is el kell takarítani. 
 

7.  § 
 
(1)  A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan 
tulajdonosának kötelessége. A burkolt árok tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott 
hordalék elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik. 

 
(2)  Járműbehajtók átereszeinek tisztántartása minden esetben az ingatlan tulajdonosának 

kötelessége. 
 
(3)  A gyűjtő utak illetve útkereszteződések műtárgyait az út kezelője köteles megépíteni, karban- és 

tisztán tartani. 
 
(4)  Az ingatlanon keletkező csapadékvíz elhelyezését lehetőleg saját telken kell megoldani az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 
(5)  A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízlevezető árokba az OTÉK 47. § (10) 

bekezdésében foglaltak alapján lehet vezetni.  
 
(6)  A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni Tilos!  
 
(7)  A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízvezető árkokba tisztítatlan 

szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni 
TILOS! 

8.  § 
 
(1)  Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést 

végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 
 
(2)  Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az 
általa elfoglalt terület tisztántartásáról. A felvonulási és építési terület lekerítését szükség szerint 
a jegyző rendelheti el. 

 
(3)  Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület használati 

engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad 
tárolni. Magánterületen hatósági engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, 
amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

 
(4)  Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda, stb.) felbontása csak a jegyző, az országos 

közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzáárulásával lehetséges. 
 
(5)  Közművek meghibásodása esetén a közmű kezelője köteles bejelentést tenni és 72 órán belül 

utólag megkérni az útfelbontási engedélyt. A hibaelhárítás után az időjárás függvényében a 
helyreállítást haladéktalanul, véglegesen el kell végezni. 
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(6)  Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, 
úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést 
végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg 
meg kell tisztítani. 

 
(7)  TILOS közútra, útpadkára (burkolt földre) salakot, (építési törmeléket) a közlekedést gátló 

anyagot, illetve szemetet szállítani és kihelyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési 
törmeléket az érintett ingatlan tulajdonos köteles (felszólítás nélkül is) 24 órán belül saját 
költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

 
9.  § 

 
(1)  Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, csontot, falevelet, egyéb hulladékot) csak 

olyan módon szabad szállítani, hogy a szállító járműből semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közbe a közterület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles 
azt haladéktalanul eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

 
(2)  Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásnál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a 

szennyeződés előidézőjének a fel- vagy lerakás elvégzése után a területet nyomban meg kell 
tisztítani. 

 
(3)  A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét végezni vagy más olyan tevékenységet 

végezni, amely szennyeződést okoz.  Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell 
végezni, hogy környezetszennyezés ne keletkezzen. 

 
(4)  Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni TILOS! 
 

10.  § 
 
(1)  Közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló és táborozó helyek 

beszennyezése TILOS! 
 
(2)  A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az (1) bekezdésben említett 

területen szemetet, hulladékot (üveg, papír, gyümölcshéj, stb.) szennyező vagy az egészségre 
ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni TILOS! 

 
(3)  Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba lehet 

elhelyezni. A szeméttárolók kihelyezése, rendszeres ürítése (üríttetése) továbbá karbantartása a 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladata. 

 
(4)  Aki közterületet, kiránduló helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 

tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 
 
(5)  Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen 
elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) 
szennyezni TILOS! 

 
(6)  Közutakon történt állat elhullását az azt észlelőnek a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 

azonnal be kell jelenteni. 
11.  § 
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(1)  Piactér, vásártér tisztántartása, téli síkosság-mentesítése, továbbá az ott keletkezett hulladék 
elszállítása valamint a közterülettel összefüggő járdák folyamatos tisztántartása az üzemeltető 
kötelessége. 

 
(2)  Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása 

az alkalmi használó kötelessége. 
 
(3)  Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére az árusítónak zárható edényt kell kihelyezni és azt 

(saját költségen) elszállítani, illetve ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni. 
 

12.  § 
 
(1)  A városgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a település területén 

lévő közparkok, játszóterek, közterületi fasorok gondozását.  
 
(2)  Az Önkormányzat az e rendelet 1. sz. függelékében sorolja fel azokat a parkokat, területeket, 

amelyek fenntartása szervezett módon, az önkormányzat költségvetése terhére történik. Az 1. sz. 
függelék évenkénti aktualizálásáról – a következő évi költségvetési Koncepció tartalmához 
igazodva – a Jegyző saját hatáskörében gondoskodik. 
 

(3)  A közintézmények és a hozzájuk tartozó területek rendben tartása ezen intézmények 
költségvetésének terhére történik. 

 
 A hulladékok kezelése 

13.  § 
 
(1)  Fót Város területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 

teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., Cg.: 13-
09137208, adószám: 22666794-2-13 – a továbbiakban: Közszolgáltató).  

 
(2)  A szervezett és rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt területek: a város belterülete (az 

üdülővel együtt), továbbá a külterületi részek közül a Kurjancs, Öreghegy, Istvánhegy, 
Sikátorpuszta, Déli vállalkozási terület és a Fótliget lakópark.  

 
(3)  Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának – 

haszonélvezőjének, bérlőjének – (a továbbiakban: tulajdonos) kell gondoskodni. 
 
(4)  Többlakásos ingatlanok esetén: 

a) a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (lépcsőház, 
folyosó, pince és padlásrész, közös illemhely, hulladékgyűjtő és az ehhez tartozó területek, 
stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről az érintettek 
megállapodásában meghatározott személy(ek), annak hiányában a tulajdonos(ok), 

b) a lakásoknak és a lakás céljára használt más helyiségeknek a tisztántartásáról, rovar- és 
rágcsáló mentesítéséről pedig a használó(k) köteles(ek) gondoskodni. 

 
A közszolgáltatás rendje és módja 

14.  § 
 
(1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a 

változás bekövetkezte előtt 15 nappal a Közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény 
formájában tájékoztatást nyújt. 
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(2)  Az ingatlan tulajdonosa bérlője, ill. használója a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak 
végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott mértékben köteles közreműködni. A 
közszolgáltatásba bevont területeken működő szervezetek és gazdasági társaságok a 
tevékenységük során keletkező nem ipari tevékenységből eredő hulladékot kötelesek elkülönítve 
gyűjteni és azt az önkormányzat által kijelölt Közszolgáltatóval kötelesek ártalmatlanítani és 
elhelyezni. A szervezett közszolgáltatásban való részvételét a helyi iparűzési adó bevallásakor 
megfelelő módon köteles igazolni.   

 
(3)  A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a Közszolgáltató és a 

tulajdonos között e rendelet alapján, szerződéssel, a szolgáltatás igénybevételével, vagy a 
szolgáltatás rendelkezésre állásával jön létre.   

 
(4)  A szilárd hulladékgyűjtő edény típusai a városban, a következők:  

a) 60 / 80 liter űrtartalmú tartály (kuka)  
b) 110 / 120 liter űrtartalmú tartály (kuka)  
c) 240 liter űrtartalmú tartály (kuka)  
d) 1.1 m3-es zárt gurulós konténer 
e) 60 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott köztisztasági zsák, kifejezetten 

speciális begyűjtési, szállítási viszonyok esetén eseti jelleggel keletkező többlethulladék 
elhelyezésére. 

 
(5)  A Közszolgáltató biztosítja a többlethulladék kezeléséhez a Közszolgáltató emblémájával 

ellátott 60 literes zsákot. A zsák ára tartalmazza a többlethulladék begyűjtésének és az 
ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a zsák 
előállításának, forgalmazásának költségeit. A zsák kizárólag a háztartásokban alkalmanként 
keletkező többlet háztartási hulladék elszállítására használható.  

 
(6)  Konténeres gyűjtés esetén a konténert (szükség szerint) a Közszolgáltató biztosítja.  
 
(7)  A tulajdonos köteles a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott konténert aláírásával 

igazoltan átvenni és rendeltetésszerűen használni. A hulladék gyűjtésére szolgáló konténert a 
Közszolgáltató bérleti díj ellenében biztosítja.  

 
(8)  A Közszolgáltató a település belterületén, az üdülőterületen valamint a zártkerti ingatlanok 

esetében hetente 1 alkalommal köteles a tulajdonostól a hulladékot elszállítani. 
 
(9)  A rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály tisztításáról, karbantartásáról, illetve cseréjéről a 

tulajdonos köteles gondoskodni. A gyűjtőedény ürítése során keletkezett károkat a szolgáltató 
köteles megtéríteni. A tulajdonos a kárigényét a károkozáskor azonnal köteles bejelenteni a 
Közszolgáltatónak és a károkozás tényét tanúkkal bizonyítani. 

 
15.  § 

 
(1)  A tulajdonosnak a gyűjtőtartályban a hulladékot tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy a 

hulladék átöntését a szállító járműbe lehetővé tegye. 
 
(2)  A háztartási hulladék súlya a szabványos tároló súlyával együtt maximum:  

a) 60 literes tároló esetén legfeljebb 15 kg, 
b) 80 literes tároló esetén legfeljebb 20 kg, 
c) 110-120 literes tároló esetén legfeljebb 30 kg, 
d) 240 literes tároló esetén legfeljebb 60 kg, 
e) 1,1 m3-es tároló esetén legfeljebb 275 kg lehet. 
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(3)  A háztartási hulladék elszállítása hetenként egy alkalommal, a Közszolgáltató honlapján és 
hirdetményeiben meghatározott napon történik. Ettől eltérő gyakoribb ürítésre a 
Közszolgáltatóval külön megállapodást kell kötni. 

 
(4)  A ritkán lakott külterületi részeken a többlethulladék gyűjtésére is alkalmas egyedi jelölésű 

zsákokban történik a gyűjtés. 
 
(5)  A háztartási hulladék elszállítása céljára kihelyezett tartály nem akadályozhatja a jármű- és 

gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

 
(6)  A tulajdonos a gyűjtőtartályt az ingatlanán köteles tárolni, azt közterületre csak a gyűjtés napján 

helyezheti ki, és ugyanezen napon köteles a közterületről bevenni. 
 
(7)  Gyűjtőtartály közterületen csak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal engedélyével tárolható. 
 

16.  § 
 
(1)  A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a szilárd hulladék 

elszállítását, ha:  
a)  azt nem a rendszeresített gyűjtőtartályban vagy a szállításra alkalmatlan zsákban adja át a 

tulajdonos elszállításra,  
b)  érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a háztartási 

hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható (pl.: elhullott állat, 
beton-, építési törmelék, veszélyes-, mérgező-, robbanó-, izzó anyag), 

c)  a gyűjtőedény hulladékkal együttes súlya meghaladja a megengedett hulladékmennyiséget, 
d)  azon ingatlanhasználók esetében, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére. 
 
(2)  Amennyiben a hulladék elszállítása elmarad, a Közszolgáltató dolgozói az elszállítás 

elmaradásának okáról haladéktalanul értesítik az ingatlanhasználót. 
 
(3)  Az (1) bekezdésben említett esetben a Közszolgáltató külön díj megfizetése esetén 

gondoskodhat az így átadott szilárd hulladék egyedi, többlet-szolgáltatás keretében való 
összegyűjtéséről, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról.  

 
(4)  A tulajdonos köteles írásban 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha ingatlanán a 

szokásos hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható.  
 

A díjfizetési kötelezettség 
 

17.  § 
 

(1)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat fizet a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint 
miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

 
(2)  A közszolgáltatási díjat 2016. április 1-től a Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól. 

A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Közszolgáltató 
adatszolgáltatása alapján állítja ki. 

 
(3)  Ha az Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg az 

ingatlanhasználó részére, a felmerülő díjkülönbözetet a Koordináló szerv számára a beszedési 
időszakot követően 15 banki napon belül fizeti meg. 



 

9 

 
(4)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat háromhavonta utólag köteles 

megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, 
határidejét a számla tartalmazza. 

 
(5)  Az ingatlanhasználó a (4) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a 

Koordináló szervnél kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 15 napon belül 
kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül 
orvosolja. 

 
(6)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnél ismert ingatlanhasználó 

köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a 
Koordináló szerv a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a 
számlát az új ingatlanhasználó részére. 

 
(7)  A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 

közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik és kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. 
április 1-től keletkező kintlévőségeket. 

 
(8)  Az üdülő és zártkerti ingatlanok tulajdonosaira a kötelező igénybevétel időtartama minden év 

április 15-től október 15-ig tart. Az ingatlanok állandó lakás célú használata esetén a kötelező 
igénybevétel időtartama folyamatos.  

 
(9)  A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal folyamatosan tájékoztatja a Közszolgáltatót a jogerős 

használatbavételi (működési) engedélyekről, melyek jogerőre emelkedését követő hónap 1. 
napjától lép életbe a kötelező közszolgáltatás, és annak fejében a díjfizetési kötelezettség.  

 
(10)  Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre kérheti abban az esetben, ha az 

ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamig, de legfeljebb a tárgyév végéig (december 31.) nem 
kívánja életvitelszerűen használni, birtokolni. Ezt írásban, vagy az ügyfélszolgálaton személyes 
bejelentés útján köteles jelezni a Közszolgáltatónak. A szüneteltetési kérelmet minden évben 
meg kell újítani, amennyiben folyamatos szüneteltetést igényel az ingatlantulajdonos. 

 
(11)  Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés tényét a Közszolgáltató által e célra rendszeresített 

Adatbejelentő lapon nyújthatja be a Közszolgáltató felé 2 db közüzemi számla – víz és villamos 
áram – másolatával együtt. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a 
díjfizetési kötelezettség alól.   
 

(12)  A szüneteltetési kérelmet az Adatbejelentő lapon rögzített időponttól fogadja el a 
Közszolgáltató. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy az ingatlanhasználó a szüneteltetésre 
nem volt jogosult, úgy a szerződött gyűjtőedénynek megfelelő díjat a szüneteltetés kezdő 
dátumától visszamenőleg megfizetni köteles. 

 
(13)  A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a Közszolgáltató 

közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.  
 
(14)  Nem tagadható meg a díj fizetése az (13) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltató a 

közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató 
az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolja mulasztását.  

 
(15)  Tulajdonos változás esetén a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját az ingatlan 

átadás-átvételét követően az új tulajdonos köteles viselni. A tulajdonos változás bejelentésének 
elmulasztása esetén az új tulajdonos köteles az előző tulajdonos tartozását megfizetni. 
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Elkülönített hulladékgyűjtés 
18.  § 

 
(1)  Közszolgáltató, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, legalább évi egy 

alkalommal, felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítást végez, melynek keretében háztartásonként 
legfeljebb 1 m3, kizárólag a nagydarabos lomhulladék kerül átvételre. A lomelszállítás időpontját 
Közszolgáltató tájékoztatója, hirdetménye határozza meg. Közszolgáltató, legalább évi egy 
alkalommal gondoskodik a településen keletkező elektronikai hulladékok díjmentes átvételének 
megszervezéséről.   

 
(2)  Fót Város közigazgatási területén képződő – lakossági és közületi – települési szilárd hulladék 

szelektív módon történő begyűjtése és a jogszabályi, illetőleg a hatósági előírások szerinti 
kezelése, hasznosítása (újrafeldolgozásra való átadása), valamint erre jogerős környezetvédelmi 
létesítési-üzemeltetési hatósági engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban történő ártalommentes 
elhelyezése, a Közszolgáltató feladata. 

 
(3)  A lakossági szelektív hulladék begyűjtésére a következő módon kerül sor: 

a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
b) házhoz menő begyűjtés, 
c) hulladék udvar üzemeltetése, 
d) intézmények területén történő szelektív hulladékgyűjtés.  

 
(4)  A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő 

zsák vagy edény alkalmazása mellett történik. Szállítása kéthetente egy alkalommal a 
Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. 

 
(5)  A zöldhulladék szállítása április 1-től november 30-ig terjedő időszakban a Közszolgáltató 

honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon és gyakorisággal történik. A zöldhulladék 
gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, 110 liter 
űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan 
esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a 
közterületre. A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák 
díját és értékesítési helyszíneit a Közszolgáltató honlapján teszi közzé.  

 
(6)  A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is 

biztosított. Ennek keretében az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, 
hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak 
átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 100 cm, és a kihelyezett mennyiség össztérfogata 
maximum 1 m3 lehet. 

 
(7)  Az ingatlan tulajdonosa/használója a zsákba nem helyezhető, vagy nagy mennyiségű 

zöldhulladékot az Ökörtelek-völgyi telepre kiszállíthatja, vagy szállításra szolgáltatást rendelhet 
meg a Közszolgáltatótól.  

 
(8)  Közszolgáltató két alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban biztosítja a 

karácsonyi fenyőfagyűjtést és elszállítást.  
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
 

19.  § 
 
(1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a Koordináló szerv a 

hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. 
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(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 

székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a 
személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének 
címét megadja. Nyilvántartásában a Közszolgáltató a hulladék eredetének nyomon 
követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében a természetes személy 
által megadott adatokat tarthatja nyilván. 

 
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Önkormányzat díjmentesen biztosítja a Közszolgáltató 

részére. 
 
(4) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a 

Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a személyében történő változás esetén vagy új ingatlan 

vonatkozásában, ha ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 15 napon belül írásban 
bejelenteni a Közszolgáltatónak. A bejelentéshez szükséges csatolni az ingatlan tulajdonjogát 
vagy az ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolatát. 

 
(6) A Közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban 
meghatározott előírásokat megtartani. 

 
(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás 

igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt, a Koordináló szerv a 
díjhátralék megfizetéséig kezelheti.  

 
A zaj és rezgésvédelem helyi szabályai 

 
20.  § 

 
(1)  Fót Város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból az alábbi övezetekre tagozódik:  

a)  lakóterület 
b)  vegyes terület 
c)  gazdasági terület 
d)  üdülőterület 
e)  közlekedési-, közmű elhelyezési hírközlési terület 
f)  zöld- és erdőterület 

 
(2)  A város zajvédelmi övezeti besorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 
(3)  A város zajvédelmi övezeteire előírt decibeli értéket maximum 5 dB-lel lehet túllépni, de a 

túllépés időtartama a 4 órát nem haladhatja meg. 
 

A környezetvédelem népszerűsítésének és a 
környezetvédelmi információ terjesztésének módjai 

 
21.  § 

 
(1)  Fót Város Önkormányzata környezetünk védelmével kapcsolatos intézkedéseit, terveit, 

programjait a helyi médiák aktuális számában közzé teszi, ezzel is elősegítve a polgárok 
környezetvédelmi kultúrája növelését.  
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(2)  A Képviselő-testület meghirdeti a Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalmat, melynek pénzügy 
fedezetét a Környezetvédelmi Alapból támogatja. 
 

(3)  A mozgalom értékelését az Értéktár Bizottság végzi év közben, és minden év novemberében 
hirdeti ki az eredményét, mely alapján a nyertesek a következő évben ingatlanukra 
kifüggeszthetik az elismerő címről szóló táblát. 
 

(4)  Az önkormányzat az ismeretterjesztés, oktatás és idegenforgalom részeként az értékes (védett) 
természeti területek látogatásának lehetőségét, és annak a bemutatásra alkalmas állapotának 
megőrzését biztosítja. 

 
(5)  Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek - a 

lakosság, különösen az ifjúság - a természet védelme iránti elkötelezettséget kell szolgálnia. A 
május 10-i rendezvények szervezését, illetve támogatását a Környezetvédelmi Program tárgyévre 
vonatkozó Intézkedési Terve tartalmazza. 

 
(6)  A környezeti ismeretek oktatásának anyagi támogatása a Környezetvédelmi Alapból történik. 
 

22.  § 
 
(1)  Fót Város Önkormányzata a lakóhelyi környezet állapotának, az esetleges pályázatok 

eredményhirdetésének, stb. céljából szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot 
lakossági fórum és a Fóti Hírnökben való publikáció formájában.  

 
(2)  A lakossági fórum elsődleges célja a lakosság környezetvédelmi problémáinak a megismerése 

(közmeghallgatás). A környezetvédelmi fórum a képviselő-testületi közmeghallgatás után hat 
héttel kerül megrendezésre. 

 
A Környezetvédelmi Alap 

 
23.  § 

 
(1)  Fót Város Önkormányzata a helyi környezetvédelmi feladatai megoldására Környezetvédelmi 

Alapot tart fenn.  
 
(2)  Az önkormányzat éves költségvetésében a Környezetvédelmi Alap részére elkülönített összeg 

az önkormányzat bruttó bevételének 0,5%-a. 
 
(3)  Az alap megnevezése: Fót Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.  
 
(4)  Az alap bevételi forrásai a következők: 

a)  Az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; 
b)  A környezetvédelmi hatóság által Fót Város közigazgatási területén jogerősen kiszabott és 

abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a;  
c)  A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok jogszabályokban meghatározott 

része; 
d)  Az önkormányzat költségvetésében a környezetvédelemre elkülönített összeg; 
e)  Fakivágási bírság, fapótlási díj; 
f)  A hatásterület átnyúlása miatt más önkormányzattal megosztott bírság; 
g)  Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek; 
h)  Az állampolgárok, a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által 

az alap részére történt befizetések, illetve bármely, az alapot illető bevétel. 
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(5)  Az alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még ideiglenesen 
sem vonhatók el. 

 
(6)  Az alap felhasználási céljairól, és a célokhoz rendelt keretösszegekről a Képviselő-testület a 

Környezetvédelmi Programból lebontott éves intézkedési tervben dönt. 
 
(7)  Az Alapot Fót Város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:  

a)  a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása; 
b)  az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására; 
c)  a helyi védettségű természeti értékek fenntartására, fejlesztésére, állaguk megóvására; 
d)  a helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvására; 
e)  a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzésére; 
f)  környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére; 
g)  környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészíttetésére, elkészítésére; 
h)  pályázati pénzalapok képzésére; 
i)  a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, 

környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, környezeti nevelés támogatására; 
j)  lakosság környezetvédelmi szerveződéseinek támogatására; 
k)  Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalom támogatására; 
l)  a települési környezetvédelem népszerűsítésére; 
m)  parkok, fák, fasorok és egyéb települési zöldterület létesítésére, állapotának javítására; 
n)  veszélyes hulladékok évenkénti egy-két alkalommal történő gyűjtésére és elszállítására. 

 
(8)  Az alapba befolyt összeget, amely az (5) és (6) bekezdésekben foglaltak szerint nem kerül 

felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.  
 
(9)  A Környezetvédelmi Alap kezelésének számviteli szabályait, ezen belül a 

kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, továbbá ellenőrzéssel kapcsolatos jog- 
és hatásköröket a polgármester külön utasításban szabályozza.  

 
Záró rendelkezések 

24.  § 
 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fót Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati 
rendelete, valamint annak módosításáról szóló 26/2001. (XII.7.), 17/2002. (X.3.), 8/2003. 
(IV.9.), 22/2003. (IX.17.), 34/2003. (XII.15.), 22/2004. (XI.17.) számú, 24/2005. (XII.21.), 
13/2006. (VI.14.), 32/2006. (XII.20.), 29/2007. (XII.12.), 21/2008. (X.21.), 20/2010. (XII.22.), 
21/2011. (VII.21.), 27/2011. (X.21.), 33/2011. (XI.18.) és 38/2011. (XII.16.) számú 
önkormányzati rendelet. 

 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata 1. sz. melléklet (20) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(20) Engedélyezi a közkút nem háztartási célú vízszükséglet kielégítése céljából történő 
igénybevételét a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 
alapján.” 

 
Fót, 2016. október 26. 
 
 
 Bartos Sándor Dr. Finta Béla 
 polgármester jegyző 
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                1. sz. melléklet 
a települési környezet védelméről szóló 43/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez  

 
 

A város zajvédelmi övezeti besorolása  
 
Lakóterület: 
 

� Munkácsy M. utca, Károlyi I. utca, Vörösmarty tér, Czuczor G. utca mindkét oldala, Virág 
utca, Bartók B. utca, Bartók B. köz által bezárt terület. 

 
� Vörösmarty utca mindkét oldala, Határ út, Szőlőkalja utca, Kodály Z. utca mindkét oldala, 

Ferenczy utca, Áchim A. utca mindkét oldala, vasút nyomvonala az Erkel térig, Kossuth utca 
mindkét oldala, Vörösmarty tér által bezárt terület. 

 
� Győrffy utca mindkét oldala, József A. utca keleti oldala, Ybl M. utca északi oldala, Sopronok 

utca, Alagi utca mindkét oldala, Somlói utca mindkét oldala, Béke utca, Hegyalja utca 
mindkét oldala, Kalász utca, 3980. hrsz-ú út, Viola utca, Veres P. utca, Szabó D. utca, vasút 
nyomvonala a Győrffy utcáig által bezárt terület. 

 
� Fótliget lakópark. 

 
� Királyhalom lakóterület, az I. András utca, a Könyves K. utca, a Kun László utca és Imre 

király utca által bezárt terület.  
 
Üdülőterület: 
 

� Viola utca, Csomádra vezető út, Fenyő sor, Fáy sétány, Budai Nagy A. utca a Viola utcáig 
által bezárt terület. 

 
� A Kurjancs, az Öreghegy és az Istvánhegy teljes területe. 

 
Gazdasági terület: 
 

� 2102. sz. út jobb oldala (Déli vállalkozási terület), 
 

� Keleti M. utca mindkét oldala, József A. utca, Ybl M. utca által meghatározott terület. 
 
Közlekedési-, közmű elhelyezési- és hírközlési terület: 
 
A közigazgatási területen belül található valamennyi út, a vasút területe. 
 
Zöld- és erdőterület: 
 
A fent felsorolt területeken kívül eső közigazgatási terület. 
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2. sz. melléklet 
a települési környezet védelméről szóló 43/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez  

 
 

Az önkormányzat költségvetéséből fenntartott területek, közparkok 
 

� Temető melletti ravatalozó 
� Vörösmarty u. 35. számmal szembeni park 
� Vörösmarty téri Óvodakert és környéke 
� Sipos Pál tér 
� Millenniumi Emlékpark 
� Erkel Ferenc tér 
� Fáy András tér 
� Fóti Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkok 
� Vásártéri játszótér 
� Somlyó-tó környéke 
� Fáy Présház melletti szabadtéri színpad és környéke 
� Az önkormányzat tulajdonában lévő, közterületnek nem minősülő ingatlanok 
� Kossuth és Eötvös utca sarkán, és az Ybl M. utcai artézi kutak környéke 
� Petőfi Sándor utcában lévő park 
� Kisalagi temető 
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1. sz. függelék 
a települési környezet védelméről szóló 43/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez  

 
 

Az önkormányzat költségvetéséből fenntartott területek, közparkok 
 
Közparkok 

• Temető melletti ravatalozó 
• Vörösmarty u. 35. számmal szembeni park 
• Vörösmarty téri Óvodakert és környéke 
• Sipos Pál tér 
• Millenniumi park 
• Erkel Ferenc tér 
• Fáy András tér 
• Fóti Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkok 
• Vásártéri játszótér 
• Kossuth és Eötvös utca sarkán, és az Ybl M. utcai artézi kutak környéke 
• Petőfi S. utcában lévő park 
• Kisalagi temető 

 
Önkormányzat tulajdonában lévő, közterületnek nem minősülő ingatlanok 

• 03/13 hrsz. (Alagi u. fölött) 
• 05/5-6 hrsz. (Alagi u. fölött) 
• 09/1 és 09/3 hrsz. (Homokbánya mellett) 
• 011/1 hrsz. (Imreháza rom mellett) 
• 025/149 hrsz. (Somlói u.) 
• 059/28 hrsz. (Csomádi útról, Somlyó alatt) 
• 072/1 és 072/27 hrsz. (Budai Nagy A. utca) 
• 075/42 hrsz. (Budai Nagy A. utca) 
• 077/2 és 077/6 hrsz. (Budai Nagy A. utca) 
• 083/12 hrsz. (Ferenczy I. u. 8.) 
• 083/47 hrsz. (Vásártér) 
• 096/1 hrsz. (Czuczor G. u.) 
• 098/5 hrsz. (Széchenyi u.) 
• 0250/94 és 0250/96 hrsz. (Fót vasútállomás alatt) 
• 5 hrsz. (Veres P. u.) 
• 223/32 hrsz. (Árvácska u. vasútköz) 
• 227/45 hrsz. (Fenyő u.) 
• 246/1 hrsz. (Fűzfa u.) 
• 246/4 hrsz. (Fenyő u.) 
• 290/1 hrsz. (Tábor játszótér) 
• 290/4 hrsz. (Somlyó-tó környéke) 
• 291/1-2 hrsz. (Tábor területe) 
• 391 hrsz. (Tölgy u. 11.) 
• 1104 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
• 1115 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
• 1129/11-12 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
• 1139 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
• 1141-1142 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
• 1143/1-2 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
• 1144-1146 hrsz. (Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti piac területe) 
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• 1513/3 hrsz. (Dózsa Gy. u. 11.) 
• 1659/2 hrsz. (Kossuth köz mögött) 
• 1892 hrsz. (Ifjúsági Ház) 
• 2564 hrsz. (Ybl M. u. 69.) 
• 2593 hrsz. (Kisalagi temető mellett) 
• 2595/1 hrsz. (Kisalagi temető mellett) 
• 2597 hrsz. (Kisalagi temető mellett) 
• 3003/2 hrsz. (Németh K. u. 40.) 
• 3004/1 hrsz. (Németh K. u. orvosi rendelő mellett) 
• 3928/1 hrsz. (Eőri B. u.) 
• 4020/78, 4020/80 és 4020/82 hrsz. (Honfoglalás sétány) 
• 4560 hrsz. (Szent Benedek park játszótér) 
• 4724/1 hrsz. (Levendula u.) 
• 4754/1 hrsz. (Moha u.) 
• 4754/20 hrsz. (Vadvirág u.) 
• 4754/56 hrsz. (Lepke u.) 
• 5503 hrsz. (Vásártér játszótér) 
• 5564-5565 hrsz. (Barackos) 
• 5566/1-7 hrsz. és 5566/14-15 hrsz. (Barackos) 
• 5586/12-17 hrsz. (Barackos) 
• 6421 hrsz. (Fáy sétány) 
• 6424/1 hrsz. (Fáy sétány) 
• 6425/1 hrsz. (Fáy sétány) 
• 6426 hrsz. (Fáy Présház melletti szabadtéri színpad és környéke) 
• 6427/3 hrsz. (Fáy Présház melletti szabadtéri színpad és környéke) 
• 6428 hrsz. (Fáy Présház melletti szabadtéri színpad és környéke) 
• 6430 hrsz. (Öreghegy) 
• Intézményi terület 
 


