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NAGyMAI syor vARost onronmANyzATA
KEPvISET,o-rnsrUlnrnNBx

812004. (VI.l 1.) sz6mri
re n d elete

A ktiztisztasfg l'enntartf s616l

(A m 6 d o s it cis s a I e gys d ges s z erlcez e t b e fo g la lt s z d.t, e g)

Nagym6nyok V6ros2 0nkorm6nyzathnak Kdpviselo-testiilete A Magyar
Kclzt6rsas6g Alkotmdnya 44/A. $-6ban, ,,A heryi rinkormdnyzatokr6l" sz6l6,
mddositott 1990. dvi LXV. tdrvdny 16. $. (l ) bekezddsdben ds ,,A
hulladdkgazddlkod6sr6l" sz6l6, m6dositott 2000. dvi XLIII. tcirvdny 23. g-6ban
kapott felhatalmazirc alapjhn ,,A kciztisztasdgr6l" a kcivetkez6 rendeletet alkotja3,a,

I. fcjezet

i trati Nos REN D E LKEZES EK

r. $.

A rendelet hat6lya kiterjed a Nagymdnyok v6ross kdzigazgat6si teriiletdn ldv6
kcjzteriiletekre (utak, terek, jdrdrik, kcizcdlir zcildtertiletek, parkok, erdo- ds
mezlgazdas6gi rendeltetdsti zcildteriiletek, csapaddkv iz-elveieto 6rkok, ds a
felsoroltakon tal6lhat6 mrit6rgyak, 6l6vizek 6s n<iv6nyzet), valamint a
magdntulajdonban, jogi szemdlyek ds jogi szemdlyisegget nem rendelkezo
szeryezetek tulajdon6ban, tov6bb6 dnkorm6nyzati tulajdonban l6v6 tulajdonok
kozerdeket dri nt6 haszn|lathr a.

2. S.

A kdzs6g kdztisztas 6ghnal< meg6rzdsdben mindenki kriteles kdzremiikcidni ds a
telepiildsi kcirnyezet szennyez6ddsdt, f'ertozds6t eredm6nyez6 tevdkenysegt6l,
illetve magatart6st6l tart6zkodni, valamint a rendelet hat6lya al6 tartoz6 tertiletek
' Mddositotta a l9l2009.(lX.l5.) szAmf lcnclelct
' M6dositotta a 19 /2009.(IX. l 5.) szrinrri r.enclelctI Mdrlosirotra a312005.(L28.) sz. rcndclet
' Mtidosi(otta az 512008.(Ill.2l.) sz. rcnclclcl
' M6dositoua a I9l2009.(lX. l 5.) szrimri rendclct



tiszt6ntart6s6nak meg6v6s6ban, az dldncivdnyzet vddelme ds a kornyezet szebb6,
rendezettebbd tdtel6ben kcizremtikridni.

3. S.

(l) Bdrmilyen h6ztartdsi 6s egyib szil6rd hulladdkot (szemetet) csak a kijeldlt
hulladdklerak6-helyen szabad elhelyezni.
Nagymdnyok V6ros6 Onkorm6nyzata hulladdklerak6-helyet tizemeltet, mely
Nagym6nyok illetdkessdgi teriiletdn a nagymdnyoki 072/9. hrsz-ir ingatlanon
tal6lhat6. (Megkcizelithet6 a Liszt Ferenc utc6n 6s a Brikettiizemen keresztril
szil6rd burkolatri riton.)

A veszdlyes hullad6kok 6tmeneti tdrol6s6ra, sz6llit6sdra, kezelisire,
drtalmatlanit6s6ra a 98/2001. (VI.l5) Korm, rendelet eloir6sai az irdnyadlak.

(2) A kijelcilt hulladdlcleral<6-helyet az rinkormdnyzat az eloir6sok betartdsdnak
kdtelezettsigdvel flzemelteti.

(3) A kijelcilt hullad6klerak6-helyre lerakott szil6rd hulladdk eltakaritdsdirt,
betakarisddrt az iizemelteto dijat szdmit fel.
A dij mdrtll<et az cinkorm6nyzathatirozza meg,

(4) A nem engeddlyezett helyre lerakott hulladdkot annak lerak6ja, vagy
f uvaroztat6j a kcite les a kij el6lt hul lad6klerak6-helyre sz6l I itani.

II. fejezet

A HULLAOET FOGALMA ES KEZELESN

4. $.

(l) H6ztartdsi hulladdknak min6siil: a lakdsban ds a nem lakds cdljdra szolg6l6
egydb helyisdgekben (tertileteken) a rendeltetdsszeni haszndlat sor6n keletkezett
szil6rd hulladdk (igy pl: salak, rongy, sripreddk, hamu, korom, eddny, eszkoz,
iiveg, papir, konyhai hulladik, konzervdoboz, kisebb mdretri birtordarab, kisebb
mennyisdgri f'alvakolat), a kerti ds gazdas6gi hulladdk, falomb, nyeseddk, valamint
a lak6sban folytatott kisipari tevdkenysdg gyakorl6sdbol ad6do hulladdk, ha a

naponta keletkez6 mennyisd g a 20 litert, vagy a l0 kg-ot nem haladja meg.

6 M6dositotta a l9l2009.(IX. 15.) szrin'rir rendclet



(2) Nem minostil h6ztart6si hulladdknak az6llati eredetri trhgya 6s hulla, az emberi
tirtildk, a jeg, h6 es s6r, az dptilet vagy egyes rdszeinek megrong6l6s6b6l,
bont6s6b6l vagy javit6s6b6l szirmaz6 nagyobb mennyisdgii anyag, tovdbb6 a
folydkony tiz- vagy robban6sveszdlyes, a mdrgezfi illetve fertoz6 anyag, valamint
a veszdlyes hulladdk.

s. $.

(l) A hulladdk cisszegyiijtdsdrol es elsz6llft6s6r6l az a szemdly vagy szewezet
koteles gondoskodni, akindl (amelyndl) a hullad6k keletkezett. Amennyiben ez
nem 6llapithat6 Deg, a hulladdk elsz6llit6sa az ingatlan tulajdonosdnak
kcitelezettsege.

(2) Nagym6nyok V6ros7 0nkorm6nyzata kdzigazgatisi tertiletdn a teleptildsi
szil6rd hullad6kkezeldsi kcizszolg6ltatds krirdben, a kcizszolg6ltato
sz6llit6eszl<ozehez rendszeresitett gytijtoeddnyben, a kciztertileten va1y az
ingatlanon cisszegytijtdtt 6s a kcizszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocsdtott tetefutdsi
szil6rd hulladdk elhelyezds cdlj6ra tdrtdno rendszeres gytijtdsdre, elsz6llit6s6ra ds
6rtalmatlanitds6ra jogosult hulladdklcezell a BIOKOM Kcirnyezetgazd6lkoddsi
Kft, Pdcs irtjdn a Region6lis Kommun6lis Szolg6ltat6 Kht., amely a kcitelez$
kdzszolgdltat6nak min6stl a f'elek kdzt ldtrejott helyi kcizszolgAltatdsi szerz6d6s
alapj6n,
A kdzszolgdltat6 vegzi az cinkormdnyzat teri.iletdn keletkez6 teleptildsi szil6rd
hulladikainak gyrijtisdt ds elsz6llit6sdt ds gondoskodik a teleptldsi szil6rd
hulladek -kcirnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal engeddtyezett osszetdtelii ds
mennyisdgti- elhelyezdsdr6l ds drtalmatlanft6s6rdl.8

(3) Nagym6nyok Vdrose 0nkorm6nyzata a Ddl-balatoni ds Si6-vcilgyi Nagytdrsdg
region6lis szil6rdhulladdk-gazd6lkod6si rendszer megval6sft6s6ra ldtrehozott
Onkormdnyzati konzorcium -tov6bbiakban Konzorcium- tagjai dltal
meghat6rozott si6vcilgyi ell6t6si teri.ilethez 6s az e tertiletre szervezett regiondlis
hul laddkkezelds i kdzs zo I g6ltat6s i rendszerh ez tartozil<.t o

(4) Az dnkorm6nyzat es a kcizszolg6ltat6k a teleptildsi szildrd hullad6kkal
kapcsolatos tevdkenysdg ell6t6s6rol r6szletes kcizszol96ltat6si szerz6d6sben
Allapodnak m9g, amely tartalmazza a tevdkenysdg ell6t6s6nak hatdrnapjait 6s
id6tartam6t is.rr

' M6dositotta a l912009,(lX.l5.) szrtmir rsndelet
8 M6cfositotta a 1712007 . tX. f Z.i sz. r.endclct
e-M6clositorta a l912009.(lX,l 5,) szrimir renclclctff Bcillcsztctte a 1712007.1X. f i.; sz. renclslcr
rl llcillesztcttc a 1712007. (X. 12.) sz. rcnclclet



(5) A helyi ktizszolg6ltat6ssal ell6tott tertileten ldvo ingatlan tulajdonosa,
haszn6l6ja, bdrl6je, rizemeltet6je (tovdbbiakban egytitt tulajdono s) az ingatlanon
keletkez6 szil6rd hulladdlc elhelyezdsdrol - a jelen dnkorm6nyzati rendeletben
meghatirozott m6don a kcizszolgdltat6s igdnybevdtele ritjdn kciteles
gondoskodni, ha jogszabdly, vagy hat6sdgi hathrozat eltdroen nem rendelkezik.
Amennyiben az ingatlanon - engeddllyel - tcibb cin6ll6 rendeltetdsi egysdg tizemel,
aldcor az cin6ll6an mtilcddtetett egysdgek esetdben a tulajdonos egysdgenkdnt
kciteles, a kcizszolgdltat6s igdnybevdtele ritj6n gondoslcodni a szil6rd hulladdk
elhelyezds &ol.t2

(6) A szewezett kcizszolgdltat6st a tulajdonos kciteles igdnybe venni (minimum
egy, de sziiksdg szerint tdbb szemdtgyiijto tart6ly bedllitdsdval) 6s a jelen rendelet
szerinti dijat a szolg6ltat6nak megfizetni.
A jogi szemdlyek ds jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo egydb szervezetek - mint
tulajdonosok - a ktizszolgdltatdst vegz6 szervezettel a szolg6ltat6s mdrtekere
vonatkoz6an egyedi szerz6ddst is krithetnek.13

(7) A kcizszolg6ltatds igdnybevdteldnek kcitelezettsdge al6l csalc abban az esetben
adhat6 felmentds, amennyiben az ingatlan, cin6ll6 rendeltetdsi egysdg, I h6napja
haszndlaton kivi,il van, lak6s esetdben abban sem 6lland6, sem ideiglenes jelleggel
legal6bb I h6napja senki nem lakik 6s nem is tart6zkodik, egyeb epitmdnyben a
tevdkenys6g igazoltan megsziint. A megkezdett negyeddvre vonatkoz6 dijat
azonban ez esetben is ki kell fizetni.
Azingatlan, egysdg haszn6laton kivrilis6gdt, illetve iljb6li haszn6latdt a tulajdonos
a v6ltoz6st kciveto l5 napon beli.il a polg6rmesteri hivataln6l kciteles bejelenteni.ra

(8) A tulajdonos a hullad6k gytijtdsire ds szdllitAs6ra kdteles szabvdnyos, j6
6llapotban .ldv6 - 80 liter, illetve 110 liter tirtartalmri- hulladdkgyrijto eddnyt
beszerezni.ls
(9) A hullad6k gytijt6sdre elsdsorban a I l0 literes hulladdkgytijto edeny szolg6l,
80 literes hulladdkgytijt6 eddny haszn|latit a kdpvisel6-testtilet irdsos kdrelem
alapj6n egyediil6ll6, 6 5 dv feletti lakosok rdsz€re enged6lye zheti.t 6

(10) Az ed6nyek kimos6s616l, szagtalanit6s6rol ds fbrtotlenitdsdrol annak
tulajdonosa kclteles gondoskodni. I 7

6. $.

rr A sziinroziist rn6d<lsilotta a 1712007. (X. 12.) sz. rendclct
rr A sziinroziist nroclositotta a 1712007.(X.12..) sz. r'endclct
lo A sziinroziist m6clositotta a 1712007 . (X, 12.) sz. rendclct
r5 M6clositotta a 2412008(Xtl.l 2.) szrimfr rencletet
16 Mocl<rsitotta a 2412008(XII. I 2.) szrimrir lcndelet
l? M6dositotta a2412008(XII. 12.) szrimir lcnclelet



(l) A szabv6nyos hulladdkgytijt6 tartdlyba csak h6ztartdsi hulladdkot szabad
elhelyezni.
A tart6lyba tilos olyan anyagot (pl. for6 hamu, mar6 anyag, nagyobb sirlyir,
terjedelmti tdrgy, stb.) elhelyezni, amely veszdlyezteti a szemltszhllit6ssal
foglalkoz6 dolgoz6k egdszs6gdt, megron g6lja a szem6tsz6llit6 j6rmti mtiszaki
berendezdseit. Ilyen anyagok elsz6ll(t6s 6t a sz6llit6 kdteles megtagadni.
Amennyiben a tart6ly olyan hulladdkot tartalmaz, amely abba beletdmodcitt, vagy
belefagyott, 6s emiatt a tart6lyt kiiiriteni nem lehet, az ingatlan tulajdonosa kciteles
azt kiiiriteni ds a tartillyt haszn6lhat6v6 tenni.

(2) A hulladdkgyiijto tart6lyb6l hulladdkot, szemetet kivenni tilos.

(3) A f'tit6s sordn keletkezett hamu ds salak cisszegytijtdsdr6l, annak a sz6llft6sig
tcirtdno t6rol6sdr6l az ingatlan teriiletdn beltil kell gondoskodni,

(4) A rothad6, btizcis hulladdk elsz6llft6s 6ra, az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja
kciteles intdzkeddst tenni.

7. $.

(l) Az intdzmdnyes szemetsz6llftds hetente egy alkalommal tdrtdnik. A
szemdtsz6llitdsi napokat a helyben szok6sos m6don, a szemdtsz6llitdst vdgzo
kdzhirre teszi. Amennyiben a szemdtszdllit6si nap munkasziineti napra esik, irgy a
szolg6ltathst vegz6 kciteles a tdnyleges szem6tsz6llit6si napr6l az drdekelteket
irtesiteni.

(2) A tulajdonos a hulladdksz6llit6si napon kriteles hulladdkgyrijt6 tartdlydt reggel
5 6r6ra az ingatlana eld kihelyezni 6s ugyanazon a napon 19 6rdig onnan a,
ingatlan6ra bevinni.
Az iltvetel alkalmdval szennyezoddtt kcizteriiletet a szhllit6 kcitetes megtisztitani.

(3) A hulladdkszilllit6 j6rmti szemdlyzete a hullad6kot elsz6llit6s cdlj6b6l az
ingatlan bej6rata elott a kcizirt szdl6t6l sz6mitva legfeljebb 3 mdter tdvolsigon
behil kriteles 6tvenni.
A szemdtgytijto tartdlyok t6rol6si helydt, valamint a sz6llit6 jdrmrihciz tclrtdno
felad6si helydt (uttest ds j6rdardsz) a tulajdonos kciteles tiszthntartani.

8. $.

(l) A hiztartbsi szemdt elsz6llitdsdertaz ingatlan tulajdonos6nak dijat kell fizetnie.
A fizetendd dijat a kdpviselo-testiilet dllapfda meg.
A s zemets z|llithsi d ij at szemdtgyiij to tartdlyonkdnt ke I I me 96l I ap itan i.



A dij mdrtdkdt 6s megfizetisdnek m6dj6t, valamint a kcizszolg6ltat6st vegzi|
szervezet megnevezds6t a rendelet 2. szhmt melldklete tartalmazza.

(2) A szolg6ltat6 ds az ingatlan tulajdonosa kcizdtt a kcizszolgdltat6si szerzodis a
szolg6ltatds igdnybevdteldvel jcin ldtre,
A szolgdltat6 az ingatlan tulajdonos6val szemben a teljesft6st csak jogszabdlyban,
illetve jelen rendeletben meghat6rozott esetben korl6tozhatja, illetve
sztineteltetheti.

(3)"

(4) A hulladdkkezeldsi kdzszolgdltatds iginybevdteledrt az ingatlan tulajdonost
terhel6 dij h6traldk ad6k m6dj 6ra behaj that6 kciztartozds. l e

(5) A dfjh6tral6k keletkez6sdt ktivet6 30 napon beli.il a kdzszolg6ltat6 fblhivja az
ingatlantulajdonos figyelmdt a dijfizetdsi kcitelezetts69ek elmulaszt6sdra, ds
felsz6lida annak teljesit6sdre.20

(6) A felsz6l(tds eredmdnytelensdge esetdn a dijhdtraldk keletkezdsdt k6vet6 90.
napot kcivetden a kcizszolg6ltat6 - a felsz6lit6s megtcirtdntdnek igazol6sa mellett -
a dij h6tral6kot a teleprilds i rinkorm6n yzatt6l i gdnye lheti. 2 I

(7) A szab6lyosan benyrijtott igdnylds alapj6n a telepiil6si cinkormhnyzat jegyzoje
a ktilcin jogszab6lyban meghatdrozottak szerint haladdktalanul intizkedik a
dijhdtraldk 6s a fblmeriilt kciltsdgek behajt6sa drdekdben. A behajtott dijh6tralekot
a teleptildsi cinkorminyzat nyolc napon behil 6tutalja a kcizszolgdltat6nak. Ha
l<ilztartozis behajtatlan, a teleptildsi rinkorm6nyzat - a f'eladathoz kcitcitt dllami
t6mogat6s terhdre - a behajthatatlans6g tdnydnek meg6llapit6s6t kciveto nyolc
napon beliil megtdriti a dijh6tralekot a krizszolgdltat6 rdsz6re.22
A szemdtszilllitdsi dij-hdtraldkor kcizad6k m6djdra kell behajtani.

(8) A behajt6sra kimutatott dijhdtraldk ut6n az elmulasztott teljesit6si hat6rid6
napj6t6l, a kdsedelmes teljesitds miatt a Ptk. szerinti kamat sz6mithat6 fel,23

rr Hatdlyon kivitl hclyezre a 17 12007 , (X, 12.) sz. renctelet
'' M(rdositotta: a 3/2005. (1.28.) sz. rendelet
20 Beillesztette: a 3/2005, (I.28.) sz. r.endelct
2r Beiltesztettc: a 3/2005. (1.28.) sz. r.cndeler
22 Beiltesztettc: a 3/2005. (I.28.) sz. rsndelct
2r M6dositotta: a 3/2005. (1.28.) sz. r.endclet



III. lejezet

EGvEB HULLADEIrcK ELHELYEZESE Es TnznIEsn

9. $.

(l) A h6ztart6si hulladdkon feliil keletkez6 nagyobb m6retii hulladdkok (pl.
nagyobb berendez6si t6rgyak), illetve nagyobb mennyisdgti - a hulladdkgyiijtd
tart6lyban el nem fdro - kerti ds egydb hullad6kok kijekilt szemdtlerak6-helyre
ttjrtdno elsz6llft6sdrol a tulajdonos saj6t kciltsdgdn kciteles gondoskodni.

(2) Nagym6nyok V6ros2a Onkorm6nyzata dvente lomtalanitdsi akci6t szervez,
melynek keretdn beltil az (l) bekezd6sben kririilirt hulladdkokat t6rit6smentesen
sz6llida el.

10.$.

Epftkezdsbol sz6rmaz6 tcirmel6ket az utc6n t6rolni csak engeddllyel lehet. Az
enged6lyt a teriilet igenybevdtele elott a jegyzotill lehet megk6rni.

11.$.

(l) B6rmilyen jellegri szennyvizet, vizzilro vakolattal ell6tott gyrijtdakn6ban kell
cisszegyrijteni ds szippant6ssal elt6volitani.
Szennyv izet csak kij el6lt szennyv izgyiij t6 helyre szabad sz6l lf tani.

(2) A talaj tisztasdg6nak vedelme erdek6ben, hagyom6nyos 6rny6ksz6k dpitese
esetdn az rirgddrdt vizz\ro vakolattal es fedlappal kell elk6sziteni.

(3) Az 6llattart6sb6l keletkezett trilgya 6s trilgyale elhelyezdsdre 6s kezeldsdre a

rendelet L sz6mir meltdkletdben szabdlyozottak ir6nyad6k.

IV. fejezet

Irc ZTE R tiM TN T TIS Z Ti N TA RTi SA

12.$.

A kdztertiletek beszennyezdse tilos. Szemetet es hulladdkot az e c6lra
rendszeresftett ds fe16llitott tartdlyokban szabad elhelyezni.



13.$.

Az ingatlan tulajdonosa kciteles az ingatlan mellett hfrz6d6 jhrda, a csapaddkvfz
elvezetdsdre szolg6l6 6rok, vagy ha a j6rda mellett zcilds6v is van, az rittestig
terjedo tertilet, valamint a vizdrol<hoz tartozo mritdrgyak tiszt6ntart6sdr6l,
gyommentesit6s616l gondoskodni.

14.$.

(l) A 13. $-ban nem szabillyozottkcizteriiletek (pl. parkok,
hfz6d6 csapaddkviz-elvezeto 6rkok ds az ezekhez
ti szt6ntart 6sa az cinkorm6n y zat feladata.

terek, parkok mellett
tartoz6 mrit6rgyak)

Az cinkorminyzat feladata tov6bb6 a kdztenileteken, kdzparkokon 6thalad6, illetve
azokat szegelyezl j6rd6k, valamint lipcsok tiszt6ntarldsa, h6 ds sikoss6g-
mentesftdse, a 13. $-ban leirtak szerint.
Ugyancsak az cinkorm6nyzat feladata a tdmegkdzlekeddsi j6rmtivek kijel6lt
megdll6helyei ds azok eldtti j6rdaszakaszok tiszt6n- ds sikoss6glmentesen tart6sa,
az fttesten felgyiileml6 h6 eltakaritdsa,6s az utak sikoss6g-mentesitdse, valamint
az utcai ds kciztertileti hulladdkgyrijtd tart6lyok fel6lliidsa, azok folyamatos
kiriritdse ds tiszt6ntartdsa.

(2) A lcdztertileten fel6llitott hulladdkgytijtdben elhelyezetr szemdrnek a
szemdttelepre ttirtdn6 szdllitds6r6l, illetve megsemmisitdsdr6l az cinkorm 1nyzat
kciteles gondoskodni.

ls.$.

(t) Allati hull6t, egydb olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a k6rnydk
levegojdt szennyezi, a szomszddos dprilet, illetve tenilet lak6inak egeszsdgdt
veszelyezteti, dl6sdiek rdszdre nyrijt t6pot, kdzteriileten, illetve magdnteri.ileGn
elhelyezni nem szabad.

(2) A kciztertileten dszlelt 6llati hull6k elszdllit6sa az cinko rminyzatf'eladata.

(3) A ktiztisztas6g meg6v6sa 6s a balesetek elkenil6se drdekdben az emlitett
ktiztertiletekre hulladdkot, szennyez6, va1y eg6szs6gre 6rtalmas anyagot (pl.
mosogat6, fUrd6viz, mos6vfz) kitinteni, kiengedni, elsz6rni vagy eldobni nem
szabad. Megtelt szennyvizkezel6b6l a szennyvizetl<dztertiletrekiengedni tilos,

(4) J6rmti r'izemeldse sor6n beszennyezoddtt kciztertleten a szennyezddds
eltdvolit6sa elscisorban a jdrmri tulajdonos6nak, amennyiben az nem ismeretes, az
ingatlan tulaj donosdnak kcitelessdge.



(5) Kcizteriileten gdpjdrmtivet mosni tilos.
Egydb (i.izemi, mag6n) teri.ileten ilyen tevdkenysdg csak rigy folytathat6, ha ezzel a
kciztertilet, ellviz ds ncivdnyzet nem szennyezodik, ds nem k6rosodik.

(6) Epitesndl, tataroz6sndl, bont6sn6l, tttest felbont6sdn6l a keletkezd por ds
szenny terjeddsdnek megakad{,lyozisdval kell elj6mi, a porkdpzo anyagokat vizzel
locsolni kell.

(7) Az ingatlanok melletti kdzteriileten telepitett ncivdnyzet(fa, vir6g, dl6scivdny,
stb.) gondoz6s616l az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. Az ingatlan
tulajdonos6nak kcitelessdge a ncivdnyzet oly m6don tcirtdno gondoz6sa, hogy a
j6rd6n es az irttesten az elektromos vezetdk biztons6gi civezethathrdt az
eldncivdnyzet ne sdrtse (fadgak, dldscivdnyek, bokrok metszdse, stb.).

(8) Kciztiti forgalomb6l kivont j6rmrivet kcizteriileten t6rolni, mdg javitds cdlj6b6l
sem szabad.

(9) A kcizteriilet-haszndlati engeddllyel a kcizteriiletet igdnybevevo haszn6l6k
kcitelesek a haszndlat ideje alatt, illetve a haszn6lat idejdnek megsztintekor az
igdnybevett tertiletet 6s annak kcizvetlen kcirnydket tiszt6ntartani, a haszndlat sor6n
keletkezo, illetve keletkezett hulladdk ds szem6t osszegyrijtdsd16l, valamint
elsz6llitdsdr6l saj6t kdltsdgiikcin gondoskodni.

V. fejezet

I(dzrERUtnrynr NEM MrNdshtci TERzLETEr( TrszriNTA RTisA

16. $.

(l) Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l, a lak6sok, valamint a nem lak6s c6lj6ra
szolg6l6 helyisdgek 6s az ezekhez taftoz6 teri.iletek tisztas6g6r6l, rendszeres
takarftdsdr6l, rovar- 6s rdgcsdl6mentesitdsdr6l a tulajdonos lcciteles gondoskodni.

(2) A telek be nem dpitett resz't 6ltal6ban ncivdnyzettel fbdetten kell kialalcitani ds
fenntartani, ill. kerts zerienmiivelni.
A tulajdonos kriteles a saj6t tertiletdt folyamatosan tisztdntartani.

(3) Ha alaposan f'eltdtelezheto, hogy az (l) bekezddsben emlitett valamely helyis6g
tiszt6ntartdsa nem megfelelo 6s az dllapot a kcizegdszsdgtigyet vesz1lyezteti, azt i
ANTSZ kdpviseloje megszemldlheti ds e cilb6i a helyisigbe val6 bebocs6t6s6t
megkciveteli.



Az ANfsz kdpviseldje 6ltal kiadott utasitdsokat a helyiseg tulajdonosa
(haszndl6ja) birs6g terhe melletr kciteles vdgrehajtani.

() Az ingatlanokon tal6lhat6 tirgcidrcis 6rnydkszdkbol a fbkdli6t a szi.iksdgeshez
mdrten ki kell iirftni. A kii.iritest, elszdllitdst 20 6r6tol reggel 5 or6ig szabad
elvdgezni. Azokon a tertleteken, ahol az tirftds sor6n a fekdlidt az ingatlan
tertiletdn helyezik el, annalc elhelyezdse mag6n- ds krizutakt6l Z0 .it..,
utcavonalt6l l5 m6ter, lak6hdzakt6l I0 mdter, 6s telekhat6rt6l 2 mdter tdvols6gban
elftildelhetd. A takar6sra legal6bb 50 cm vastags6gir ftildrdteget kell haszn6lni.

VI. fejezet

SZENNYEZd ANYAGOK SZiLilriSA

17.$.

(l) Kcizteriileten szennyezl vagy egy6b anyagot (szemetet, csontot, rongyot,
papfrt, folydkony, szil6rd, poroz6, szemcsds, sz6las anyagot ds egyib hulladdkot)
csak olyan m6don szabad szdllitani, hogy a sz6llitm6nyb6l semmi ki ne hulljon,
por ds csepegds ne keletkezzen.
Ha sz6llit6s kcizben a teri.ilet szennyezldik, a szennyezodds el6id ezoje kclteles
haladdktalanul gondoskodni a szennyezodds elt6volit6s6rol ds a tovdbbi
szennyezddds megakadilyoz6sdr6 l.

(2) Ha b6rmely sz6llftm6ny f'el- es lerak6sdn6l a l<oz-, vagy mag6nteri.ilet
szennyezbdik, a szennyezett teri.ilet takarit6s6r6l az kciteles azonnal gondoskodni,
akinek a rdszdre a szdllitds tcirtdnt.

(3) Porkdpzti vagy ktinnyen lesodr6d6 anyagokat csak rdgzitett ponyvdval
letakarva szabad sz6llitani.

(4) Nem pormentes belteriileti utakon j6rmiivel
kcirnyezetet zavar6 pork6pzod6st ne okozzon.

ugy kell kcizlekedni, hogy az a

VII. fejezet2s

VIII. fejeze(6

25 lJatdlyon kiv0l hctyeztc a612010. (ll,l6.) sz. renclclct
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IX. fejezet

vizutwcisnGVEDELEM

20.$.

(I) Az iv6vizet szolg6ltat6 kutak, kcizkifoly6k, kdzteriileti iv6kutak is foglalt
forr6sok beszennyezdse tilos.

(2) Az (l) bekezddsben kciriilirtak kiilcincis gonddal tdrt6n6 tisztdntart6sa ds az
esetleges szennyez6ddst6l val6 megvdddse (pl, vizelfoly6s biztosit6sdt szolg6lo
terepalakit6s, stb.) az izemeltet6 feladata.
(3) Olyan szennyezl forrdst ldtesiteni 6s fenntartani, illet6leg olyan tevdkenys6get
folytatni, amely az iv6vizet szolg6ltat6 kirt, illetve forr6s vizet kcizvetlentil vagy a
talajon kereszttil szennyezheti, a jogszab6lyban el6irt vdd6t6vols6gon beliil tilos.

$) Az iv6vizet szolgdltat6 kutak kcirnydkdre eldirt vddotdvolsdgokat e rendelet l.
sz, mellekletdnek 6.) pontja tartalmazza,

21.$.

(l ) Szennyviznek a krizteniletre val6 kibocsdtdsa tilos.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a szennyviznek kcizteriiletre val6 kifoly6sa
mdskippen nem akadAlyozhat6 meg 6pit6si enged6ly alapjdn z6rt
szennyvfzt6rolot kell dpiteni,

(3) El6 vizfoly6sokba, belv izelvezeto 6rkokba szennyvizet bevezetni, e helyeket
szemit ds egydb hulladdk lerakiisdval beszennyezni nem szabad.

(4) Zfut rendszerti csapaddkviz-elvezeto csatorndba, annak lefoly6iba szennyezett
vrzet, vagy m6s szennyezo folyaddkot cinteni, bevezetni tilos,

22.S.

(1) Az dptilet tulajdonosa kOteles gondoskodni arr6l, hogy az dprilet tetozeterol
esoviz, h6le a jdrd6ra ne csurogjon.

@ A havat, jeget a h6ztet6nek kciztertilet f6ld es6 oldal6r6l lehetdleg
forgalommentes idoszakban kell letisztftani. A tisztitds ideje atatt i iard6t el lcell
zilrni 6s a j6r6kel6ket alkalmas m6don figyelmeztetni kell az elhalad6s kcizben
fbnn6ll6 vesz6lyre.



X. felezetz1

XI. fejezet2s

XII. fejezet

itntrrARTis

26.$.

(l) A kcizsdg beltertiletdn haszon- ds sz6rnyas 6llatot csak 6llattart6
melldkepiiletben, illetve zhrt, v agy bekeritett udvarban lehet tartani.

(2) Az 6llattart6si tilalom, illetve korl6toz6s ellendre lcutya 6s macska szdmbeli
korl6toz6s ndlkiil olyan ingatlanon tarthat6, amelyen csak egy lalcds van.
Az olyan dptiletben vagy ingatlanon, ahol tdbb lakds van a
tulajdonosok/tulajdonostdrsak hozzhjfuul6s6val - lak6sonkdnt l-l kutya tarthat6,
mfg macskahozzhjilrul6s ndlktil is tarthat6,
Enekes ds diszmadarak, valamint diszhalak ds disz6llatok, (pl. tekn6sbdka,
hcircscig, stb.) sz6mbeli korl6toz6s ndlktil tarthat6.

(3) Az eredetileg term6szetesen vadon 616, 6s az ember 6ltal befogott olyan 6llat,
amely termdszetes vads6gdb6l ered6 valamely tulajdonsdginill fogva veszdlyt
jelent az embene 6s kcirnyezetlre, a krizs6g teniletdn nem tarthat6.

($ Az 6llattart6k ktitelesek az |llattartdst irgy folytatni, hogy azzal kcirnyezetiiket
ne zavarj6k.

(5) Kuty6t szabadon k6borolni hagyni tilos.
Harap6s kuty6t a telken is megkcitve vagy elzirtan kell tartani, az kdzteriileten
csak p6r6zon ds szdjkosdrral sdt6ltathat6.
A kuty6k 6ltal okozott szennyezdst (iiriildket) a kcizteriiletrol annak kell
eltdvolitani, aki a kutydt sdt6ltatja. A f'eliigyelet n6lki.il kcizteniletre keri.ilt kutya
6ltal okozott szennyezdst a kutya tulajdonosa kdteles eltakaritani.

(6) Kuty6t dlelmiszer-, vend6gl6t6 iizletbe, sz6rakoz6helyre, parkba, j6tsz6t6rre,

egdszsdgiigyi-, oktatdsi intdzmdnybe - a vakvezeto kutya kivdteldvel - bevinni
vagy beengedni mdg p6r6zon sem szabad.

27l{atrilyon kiviil helyezte a 612010. (ll.16,) sz, rcndelet
2r 
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(7) A kcizs6g beltertiletin 6llatot legeltetni kcizteriileten tilos.

(8) Az 6llatok kdtelez6 v6d6olt6sa, fbrtozd betegsdg 6llatorvosnak tcirtdno
j elentdse a tul aj donos, 6l lattart6 kcitelessege.

(9) A rendelet 1. szimri melldkletdben dllattartdsra szolgdl6 melldkdptiletnek
minostil: a kis6llatok ketrece, 6lja, kifut6ja, valamint a nagydllatok ist6ll6ja, 6lja ds
kifut6ja.
(10) Az 6llattart6s rdszletes szabdlyait, illetve az 6llattart6 l6tes(tmdnyek
telepitdsdre ds haszn|latfua vonatkoz6 eloirdsokat a rendelet l. sz. melldklete
tartalmazza.

XIII. l'cjezet

A ITZTISZTAS4GI RENDELET BETANT4SiTV,qK ELLENdRZESE

27.S,

A kciztisztas6gi ds kornyezetvddelmi elofrdsok betart6s6t a kdpviseld-testtilet, a
polgdrmester ds a jegyzo 6ltal megbizott szemlly, az Allami Ndpegdszsdgtigyi 6s
Tisztiorvosi Szolgdlat sztiksdg szerinti bevon6s6val ellen6rzi.

XIV. fejezetze

XV. fejezet

zino RENDELKEZESEK

2e.$.

(l) E rendelet 2004.jilius l-jdn l6p hatdlyba.

(2) A rendelet hatdlybal6pdsdvel egyidejtileg az dnkorm6nyzat k6pvisel6-
testi.iletenek ,,A koztisztas6gr6l" sz6lo l0/1995.(X.15.) Ok. sz.rendelet,6s az azt
m6dosit6 al6bbi rendelkezdsek hat6lyukat vesztik:

o 15/1995. (XII.l5.) Ok. rendelet;
o 311996. (II.l6.) 0k. sz. rendelet;
t 12/1996. (XL29.) Ok, sz. rendelet;

t3
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. 512001. (|V,27,) 0k. sz, rendelet;
o 812002, (V.24.) 0k. sz. rendelet 2. $-a ds l. sz. melldklete;
t 19/2002. (XII.13.) Ok, sz. rendelet.

(3) E rendelet a bels6 piaci szolg6ltat6sokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament is a
Tandcs 20061123lEK ir6nyelvnelc val6 megfeleldst szolg6lja.to 

-

Nagym6nyolc, 2004. jrinius 10.

Nagy Attil6nd sk. Balogh Andr6s sk.jegyzo polg6rmester

A rendelet kihirdetdsdnek napja: Z}} ,jrinius I l.

Nagymdnyok,2004. jrinius I l.
Nagy Attildnd sk.

jegyzo

A 812004, (VI.11.) sz. rendeletet m6dositotta:
a 16t2004(XILl4,) sz. r.ende let
a 312005. 0.28.) sz. rendelet;
a2112005. (Xll.l6.) szAnrfr r.e ndele te
a 1312006. (XII, 18.) sz. rendelet
a 17f200'1. (X, 12,) sz. r.endetet
a 18200?, (XII.l4.) sz, rendeter
az 52008.(lll .21.) sz. rendelet
a 242008.(XIl.l2.) sz. rerrdel et

30 Beillesztette a2012009. (X.30.) sz. rendetet
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,1. sz. melldklet

NAGyMAnyox vARos3t oNxonruaNyzara
xBpvrsnI,6-rnsrUlnrBNnx

812004. (VI.ll.) sz.
rendelet6hez

L) A kdzsdg teriiletdn az illlattarths azaldbbiak szerint megengedett:

a.) II. dpitdsi civezetben: csak saj6t cdlra tartott 6llat tarthat6.
- kis6llat szokv6nyos 6llatsz6mig korl6toz6s nelktil tarthat6;
- nagydllat kcizi.il juh, kecske is sertds szokv6nyos 6llats zdmig (2-5 db.),

tartdsi-technol69iai leir6s szerint.

b.) III, epitdsi civezetben:
saj6t cdlra tartott kis6llat szolcvdnyos 6llatsz6mig korl6toz6s n6lkiil
tarthatd;

- gazdilkod6si c6llal, vagy szokv6nyos 6llatsz6mot meghalad6 szdmri
kis6llattart6s esetin krilcin tartdsi technol6giai terv alapj6n-;

- saj6t cdlra tartott nagy6llatok (2-5 db.) esetdn tartilsillchnol6giai leir6s
szerint, (szokv6nyos 6llatsz6m);

- szokvrinyos 6llatsz6mot meghalad6 nagy6llat tart6sa tilos.
c') IV' dpitdsi civezetben ds ktiltertileten: nagyallat ds kis6llat tart6sa

szokv6nyos 6llatsz6mri tart6si technol6giai lefrdssal, szokvilnyos sz6mri
6llatot meghalad6 sz6mri 6llattart6s esetdn-tart6si technol6giai terv alapj6n.

d') Belteriileten a vonatkoz6 jogszab6lyi el6irdsok miatt nagyiizeminek
min6siilo 6llattart6s nem folytathat6.

Kis6llatok kcirdbe tartozik: baromfi, hdzinyrir, nutria, galamb.
Nagydllatok kdrdbe tartozik: juh, kecske, sertds, 16, dszv6r, szam6r,

szarvasmarha.

Az iilIattart6sra szolg6l6.melldkdpiiletek - a melldklet t6bl6 zat1banmeghat6rozott
vddotdvols6gok betartds6val - a telken elhelyezhei,ik, hu ,rrr.iy.rlrtikkel a telekbedpftettsd ge az OTEK 6ltal megengedett ueepitesi o/o-otnem haladja meg.

2') Kiiltenileti fdldrdszleten dllattart6s korl6toz6s ndlktil megengedett, ha ott az6l I attartds e mel I dkl et ben megh at6r ozott feltdtelei t megteremt ik.A krilteriileti fbrdrdszlet maxim6]is.,,lefnitrrriorlee;e - beredrtve a gazdas6gidprileteket is - az OTEK vonatkoz6 elofr6sai u, irarivuoor..

-*

" Mddositona a l9l2009.(IX.15,) szrimri renclclet
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3.) Allattart6 melldkdpiilet, trigya- ds tr6gyaldt6rol6 csak dpitisi engeddllyel
dpithet6. E ldtesitmdnyekre a haszn6latbavdtelt megelozoen haszn6latbaviteli
engeddlyt kell kdrni.
Az dpftdsi engeddly k6relemhez melldkelni kell (sertds, 16, dszvdr, szamdr,
szarvasmarha, juh, kecske tart6sa esetdn):

szokv6nyos sz6mri 6llat (2-5 db.) tart6s6ig a tartdsi technoldgiai
meghat6roz6sokat (leir6st);
szokv6nyos sz6mri dllatot meghalad6 6llat tart6s6hoz a szakhat6s 6ggal
egyeztetett 6s j6v6hagyott tart6si-technol6giai tervet.

Az illlattart6sra olyan tart6si technol6gi6t kell kivdlasztani 6s alkalmazni, amellyel
biztosithat6, hogy az a kcirnyezefte ne legyen zavar6 6s k6ros hatdssal.

4.) Allattartisi melldkdpiiletet belteriileten a telek h6ts6 kerddben, a lakodprilet
takards6ban:

oldalhat6ron 6116 bedpitdsi m6d eset6ben a telek azon r1sz6n, ahol a f6eptilet
6ll (csurg6t6vols6gra dpiilt f6dpiilet esetdn a csurg6t6vols6gra),
egydb bedpitdsi m6d esetdben a telekhat6rt6l legaldbb 3 mdter t6vols6gra
kell elhelyezni.

A m6r megldv6 kihaszn6latlan melldkdpiiletek 6llattart6s cilj6t szolgdlo
melldkdptiletre - dpitdsi engeddllyel - 6talakithat6k.
Amennyiben ez ut6bbi l6tesitmdnyek a meghat6rozott vddot6vols6gokat nem

elegitik ki, egyedi elbir6l6st kell alkalmazni.
Ilyen esetben a jegyzo - ha az illlattartdsnak egydbkdnt akaddlya nincs - az

drdekelt szakhat6sdgok meghallgat6sa ut6n ddnt.

5.) Allategdszsdgtigyi et6ir6sok:

Telekhat6ron vagy csurg6t6volsdgon 6116 metldkdpiilet hat6rol6 faldban a

szomsz6dos ingatlan ir6ny6ba falnyil6s nem l6tesitheto.

Minden olyan ingatlanon, ahol 6llattart6s folyik, vizzhr6 kivitelti tr6gya- es

tr 6gy alethro 16 megdp f tds e ktitelezo.
A tr6gyat6rol6t riey kell kialakitani, hogy a benne t6rolt tr6gy6t6l a

krirnyezet ne szennyezodj dk,

Az 6llattartds sor6n keletkezo szennyvizet, kcizcsatorn6ba,

csapaddkv izelvezeto 6rokba, elo vizfolydsba 6s 6sott kirtba bevezetni tilos,

A gazdasdgi udvart a telek tdbbi rdszdt6l keritdssel vagy ilostivennyel el

ketl vdlasztani, vagy egydb m6don le kell hat6rolni.
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A gazdas6gi udvart irgy kell kialakitani, hogy az ott szabadon tartott dllatok
a szomszddos ingatlanon l6v6 dpiiletekben ds dpitmdnyekben k6rosod6st ne
okozhassanak, a szennyezett 16 csapaddkos iddj6r6s esetdn se folyhasson a
szornszddos ingatlanra, kcizteri.iletekre, ill. a telek t6bbi rdszdre.

Szi.iks6g szerint, de legal6bb 6vi kit alkalommal az illlattart6si dptletelcet
mdsztejjel vagy m6s fbrt6tlenito szerrel fertdtleniteni, ds az ott tal6lhat6
rdgcs6l6lcat rendszeresen irtani kell. E kcitelezettsdg elmulaszt6sa esetin az
ANTSZ v6rosi intdzete hatbrozattal kcitelezi a fbnntafi6t az egdszsdgtigyi
k6rtev6k elleni v6dekez6sre.32

Az 6llatok tart6s6ra szolgdl6 helyisdgeket naponta legaldbb egyszer, sztiksdg
esetdn tcibbszdr is tisztitani, szagtalanitani kell.

A tr6gya- ds tr6gyaldtdrolot a tart6si technol6giai lefr6sban meghatdrozott
iddkcizonkdnt, de min. 6vi kdt alkalommal (tavasszal 6s 6sszel) ki kell
iirfteni.

A keletkezett trdgya-trdgyale kiszdllit6s6r6l, elhelyezdsdrol, hasznosites6r6l
az 6llattart6 kcite les gondoskodn i.

A kellemetlen szagir takarmdnyt fedett 6llapotban kell t6rolni.

33

A ttdgya- ds tr6gyaldt6rolo kcirnyezetdnek sziiks6g szerinti f'ertotlenitdsdr<il,
rovarirt6sdr6l folyamatosan gondoskodni kell.

6.) Ved6t6vols6gok:

A kis6llattart6 melldkipiiletek vidot6vols6gai mdterben:

lak66ptilettol
risott kirtt6l
ffrt kttt6l
vizvezetdktol

50 6llatig
6

l0
5

I

50 6llat fblett
l0
l5

5

I

r2 M6closito(ta az 512008. (Ill.2l.) sz, rcncle lcr
rr Hatdlyorr kivill helyezte az5/Z0eB.(IlI.2l.) sz. rendelct
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Nagy6llat ffuh, kecske, sertds, 16, ciszvdr, szamhr, szarvasmarha) tartds6ra szolg6lo
melldkdptiletek vdd6t6vols6gai mdterben:

10 dllatie .10 6llat fblett
lak6dptilett6l l0 15
6sottkftt6l t5 l5
firrt ktrtt6l 5 5
vizvezetil<ti|l Z z
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2. sz. mellokleCa 3s3637383e

NAGYMANYOX VANOS ONXONUANYZATA KEPVISELo-
TESTULETENEK
812004. (VI.lt.) sz.

rendelet 6hez

l' Az cinkonndnyzat kdzigazgatilsi tertiletin a h6ztarldsi hulladdk gytijtise is elsz6llitiy5a az
tinkonn6nyzat 6ltal szervezett - a BIOKOM Kcirnyezetgazdiilkodaii fn. p6cs (cime: 7632.
Pics Sikl6si u. 52.) 6ltal vdgzett - koztisztas6gi kozszotglttatas irtj6n trirlenik,

2. A szolgdltat6si dijak rnirtdke 2012. or. 0r-rol 2012. 12.3r-ig:

Szolgriltatrisi dij:
a. Lakossdgi: 2S3,_Ft + Ana /ll0 literes hulladikgy,tijto ediny/iiritds

Egy db I l0 liteles szabvdny ediny haszndlata estin fizetendo dij: 32g9,-Ft+iij.a/n.6v

b.Lakossdgi: z0z,-Ft+ An.r /g0 riteres huiladdkgyfijto ediny/iiritis

Egy db 80 liteles szabv6ny ediny haszndlata esetdn fizetendo dij:2626,-Ft+6faln,6v

c. Ipari/Kiiziileti/Kereskedelmi szolgdltatdsi dij i.irit6senk6nt:

-443,-F t + AFR / r r 0 r iteres huiladikgytijtri ediny/iiritis
-9 4 6,-F t + A na 2 40 riter es rru r r aaer<lytj t6 e Jiny/tiritis
-3096,-Ft + AFa /770 riteres huilaod[gytijto edJny/iir-itds
-4423,-Ft+ AFa /r 100 rireres huiladi[gytijto eddny/iiritis

3'l A kdpviselo-testiilet a dijat legkdzelebb 2012. decernber h6napjriban vizsgiilja feliil.

3' A szolg6ltatris dij6t a szolgriltatast vigzo.ivente nigy r.6szletben, negyedivente ut(rlag, aszrimviteli tcirviny eloirdsainak frgyeiernbe vitelivii sz6ml6zza. i sziunld,,ott dijat aszolg6ltatast iginybe vevo a szolgdltat6 riszire a sziimla szerinti fizetisi hat6ridon beli.ilkciteles rnegfizetni.

r{ lvl6cfositorta: a 13/2006. (XIl.l g.) sz. r.cnclelet" M6dositotta a 1812007. sz, r.enclclct
'o M 6dosirorta 2 4 /2009.(XIl. I 2.) sz. r.enclelcr
'' Modositotta a 24 1200g. (XL27,) sz. rendclet" Modositotta a 1712010. (Xil. | 7.) sz. rcnclclct
" M6dositotta a 15120l I . (XIL l6.) sz. rcnclelct
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