
Szentkatalin Község Önkormányzat 
2/2000(II.10.) Ö.r. Számú 

rendelettel módosított 
3/1999 (IV.16.) Ö.r. Számú 

r e n d e l e t e 
egységes szerkezetben 

 
 
a helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, 

települési szilárd hulladék gyűjtéséről, ártalmatlanításáról, házi állatok közterületen való 
tartásáról. 

 
Szentkatalin Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdés c. Pontjában kapott felhatalmazás alapján Hetvehely Község 
tiszta esztétikus képének valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
A Magyar Köztársaságban, így Szentkatalinban  is mindenkinek alkotmányos joga az egészséges 
környezethez való jog. 
Senkinek sincs joga mások egészségét, életét a környezetvédelmi előírások be nem tartásával 
veszélyeztetni, károsítani. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni 
és települési környezet károsítástól tartózkodni. 
A rendelet hatálya Szentkatalin Község Közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartozkodó, telek, lakás vagy egyéb ingatlan tulajdonnal rendelkező és használó természetes és jogi 
személyekre terjed ki. 
 
 

Fogalmi meghatározások 
 

3.§. 
 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 

 
1.(a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, stb) céljára szolgáló más épületek, 
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzátartozó területek, valamint a 
közterületek tisztítása. 
(b) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet 
(közút, tér, közpark,) továbbá mindazon állami ingatlanok, amelyek közös használatra 
szolgálnak. 
(c) Települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék. 
(d) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt 
egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken 
keletkezett szilárd hulladék, így pld.: salak, (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is) 
rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a 
műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot) továbbá a kisebb mennyiségű 
falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a 



0.006 m3-t. 
(f) Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben 
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, 
háztartási berendezés és készülék stb) valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a 
közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét) 

2.Nem minősül háztartási hulladéknak: az emberi ürülék, állati hulla, az állati trágya, a jég, hó, sár, 
az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásból vagy javításból származó nagyobb 
mennyiségű anyag, továbbá tűz-vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag. 

 
 
 

II.fejezet 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 
4.§. 

 
1.Az egyes ingatlanok tisztántartásáról: 

- az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szivességi 
használó ha erre más jogszabály, vagy tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi) köteles 
gondoskodni, a rendszeres rovar és rágcsáló irtást szükség szerint végezni. 

2.Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terültet tisztántartani. 

3.Az Önkormányzati közutak mentén lévő ingatlanok tulajdonosa, használói – a terek, sétányok, 
zöldterületek melletti közúti szakaszok kivételével – a közút tengelyéig (középvonaláig) terjedő 
részét tisztántartani. A gondozatlan járdaszakasz tisztítását zöldterület használását az 
önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. 

4.A járda síkossága elleni védekezést elvégezni. Csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról gondoskodni. 

5.A szórakozó-, vendéglátó, és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszok és a közút közötti 
területek tisztántartásáról nyitvatartási idő alatt az üzlet vezetője köteles gondoskodni, s a 
kommunális hulladékot elszállítatni. 

6.A járda és zöldterület tisztítása során összegyűlt szemetet az ingatlan tulajdonosa, használója 
köteles ingatlanán összegyűjteni. Elszállításáról gondoskodni. 

7.Hatályát veszti a 2/2000 (II.10.) Ö.r. sz. Rendelet hatálybalépésével 
8.Hatályát veszti a 2/2000 (II.10.) Ö.r. sz. Rendelet hatálybalépésével 
9.Mezőgazdasági kampánymunkák után terménnyel, trágyával, sárral szennyezett utak terek 

eltisztításáról a munkát végző szrv köteles gondoskodni. 
10.A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb) történő használata 

esetén és a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. 
11.Hatályát veszti a 2/2000 (II.10.)Ö.r. sz. Rendelet hatálybalépésével. 
12.A házi szikkasztóban összegyűlt szennyvizet csak az arra kijelölt szennyvízsűrítőben lehet 

elhelyezni. 
13.Az ürgödrös árnyákszékből származó fekáliát megfelelő fertőtlenítés után el kell földelni. 
 
 

5.§. 
 
1.Az állattartó az állati trágyát az udvar hátsó részén trágyatelepen köteles elhelyezni és évente 

elszállítani s köteles a trágyatelepet rovarirtóval kezelni. 
2.A trágyadomb mellett legalább 1 m3 nagyságú trágyalés gödröt kell létesíteni és annak ürítését 

rendszeresen el kell végezni. 
3.A trágyatelepet és a trágyagödröt úgy kell elhelyezni, hogy sem a szomszédos telket, sem a 



közterületet ne szennyezhesse, a trágyalé csapadékvízelveztő árokba, elővízfolyásba, ásott kútba 
folyhasson. 

 
 

6.§. 
 
1.Bejelentési kötelezettség alá vont fertőző betegségben elhullott állat kivételével a tulajdonos a 

telkén is eláshatja az eb, a  macska, a baromfi, a nyúl, továbbá a három hetesnél fiatalabb szopós 
bárány, és malac hulláját. 

2.Bejelentési kötelezettség alá vont fertőző betegségben, illetve az 1. bekezdésben fesoroltaknál 
nagyobb, vagy több elju8llott állat ártalmatlanításáról, tulajdonosnak az önkormányzat 
irányításával kell gondoskodnia. 

7.§. 
 
A nyitott szerves anyagot is tartalmazó házi szeméttárolókat a legyek és egyéb fertőzést terjesztő 
rovarok szaporodásának megakadályozása érdekében rendszeresen fertőtleníteni, féregteleníteni 
kell. Az ürgödrös árnyákszékek fertőtlenítéséről és féregtelenítéséről ugyanígy kell gondoskodni. 
 

8.§. 
 
1.Hetvehely Önkormányzat Közigazgatási területén szeméttelepek és szennyvízürítő helyek 

kijelölésére, létesítésére, az érintett szakhatóságok véleményének kikérése mellett az 
Önkormányzat jogosult. 

2.A szeméttelepek és a szennyvízürítő fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. E 
létesítmények kezelésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok szervezése az Önkormányzat 
feladata. 

 
9.§.  

 
1.A közigazgatási területen működő mezőgazdasági egységeknek a gazdálkodásból eredő szemetet, 

trágyát saját területükön kell elhelyezniük külön szemét és trágyatelep létesítése utján. A szemét 
és trágyatelep  létesítéséhez építésügyi hatósági engedély szükséges. 

 
10.§. 

 
1.Az állattartás céljára szolgáló melléképületek és melléképítmények építési telken való 

elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket az építésügyi hatóság 
határozza meg. 

2.Az 1. bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett is TILOS gyermekintézmények, orvosi 
rendelő, valamint egyéb közintézmények, többlakásos lakóépületek udvarán, illetve közelében 
számos állatot (ló, tehén, szamár, öszvér, bika, sertés, kecske,) tartani. 

3.Az állattartónak az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget – az 1. bekezdés előírásain felül – 
úgy kell kialakítania, hogy az könnyen tisztítható, hézagmentes, megfelelő lejtésű, szilárd 
burkolatú és trágyagyűjtőbe bekapcsolt legyen. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyisége 
legalább naponta egyszeri takarításáról és a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról 
gondoskodni kell. 

 
11.§. 

 
1.A községek belterületén háziállatok legeltetése TILOS! 
2.Az állatokat a községen keresztül csak meghatározott útvonalon lehet hajtani. 
3.A kijáró állatokat utcákon, közterületeken, továbbá a legeltetésre kijelölt területeken őrizetlenül 



hagyni TILOS! A kijáró állatokat csak a pásztor odaérkezésekor szabad kiengedni, behajtáskor 
az állatokat a tulajdonos várni és beengedni köteles. 

4.A tilos helyen legeltetett, illetve őrizet nélkül hagyott állatok által okozott károkért a tulajdonos 
vagy a pásztor a felelős. 

 
A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 
 

12.§. 
 
A község közterületein mindennemű szeszesital fogyasztása TILOS! 
 

13.§. 
Szemét, termény vagy egyéb anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne 
szennyeződjön. Könnyen szóródó anyag szállítását olyan járművel kell megoldani, amelyről a 
szóródás megakadályozható. 
 

14.§. 
 

1.Bármely szállítmány le-, vagy felrakódásánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne 
szennyeződjön. Ha ez maradéktalanul nem oldható meg, a szállítás befejezésével a közterületet 
le kell takarítani, az összegyűjtött szemetet elszállítani. 

2.Anyagok lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a  közterületeken levő berendezési tárgyak,  fák, 
növények ne károsodjanak. A rongálódásból eredő kárt annak okozója köteles megtéríteni, a 
közterületet eredeti állapotában visszaállítani. 

 
15.§. 

 
1.Építési, bontási, tatarozási munkáknál és az e célból szükséges anyagok tárolásánál ügyelni kell 

arra, hogy a közterület ne szennyeződjön. Az összegyűlt szennyező anyagokat megfelelő 
időközönként el kell szállítani. 

2.Építés, bontás, tatarozás helyét szükség esetén a környező közterülettől kerítéssel el kell zárni. 
Minden olyan munkát, amely a közterület burkolatának, illetve talajának felbontását teszi 
szükségessé, ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön, a munka a lehető legkisebb 
károsodással járjon. A munka befejezésével a közterületet eredeti állapotában vissza kell állítani, 
az esetleges károkat megtéríteni. 

3.Amennyiben az út vagy járda burkolatának felbontása, feltétlenük szükséges, az engedély 
kiadására jogosult szakhatóságtól kell engedélyt kérni. 

 
16.§. 

 
Közterületet bármely célból elfoglalni, azon anyagot stb. Elhelyezni csak az Önkormányzat 
engedélyével, illetve az engedélyben meghatározott helyen, időben és egyéb feltételek mellett lehet. 
Az engedély lejártával, vagy visszavonásával a közterületet az eredeti állapotba kell visszaállítani. 
 

17.§. 
 
Hetvehely Önkormányzat közigazgatási területén a lakosság, az állami és társadalmi valamint 
gazdasági szervek kötelesek az Önkormányzattal együttműködni a környezetvédelmi feladatok 
zavartalan ellátásában. Kötelesek saját tevékenységükkel is összefüggően óvni a környezetet, 
gondoskodni a környezetszennyezés megakadályozásáról. 
 

17/A.§. 



 
A község belterületén levő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat és 
környezetüket rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól megtisztítani. 
 

18.§. 
 
Tilos a közterületen levő fák kivágása, csonkítása, róluk termés, vagy virág engedély nélküli 
szedése, állat és madár bármely eszközzel való zavarása, megölése, fészkek rongálása, tojások és 
fiókák kiszedése. 
 
 

19.§. 
 
A játszótereket, sa  hozzá tartozó zöldterületeket a 16 éven aluli gyermekek használhatják. 
 

20.§. 
 
A közhasználati és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet mosni TILOS. 
 

III.Fejezet 
 

Intézményes szemétszállítás 
 

21.§. 
 
1.A település egész területén az intézményes szemétszállításról az Önkormányzat gondoskodik, a 

szolgáltatás mindenkire nézve kötelező. 
2.A szemét gyűjtésére és szállítására alkalmas tartályról, zsákról az ingatlan tulajdonosa, használója 

köteles gondoskodni. 
3.Szemétszállítási napon a szeméttároló edényt ürítés után köteles a kitevő a közterületről bevinni. 
4.A szemétfuvarozó jármű személyzete a szemetet elszállítás céljából az ingatlan bejárata előtt a 

közút szélétől legfeljebb 5 m távolságon belül köteles átvenni. 
5.Az ingatlan használója az olyan hulladékot, amely nem tekinthető háztartási szemétnek, saját 

költségén köteles a szeméttelepre szállítani oly módon, hogy az szállítás közben a környezetet ne 
szennyezze. 

6.A szemétszállítás díját a kommunális adó tartalmazza. 
 

IV.fejezet 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

22.§. 
 
Szabálysértést követe le, és 1000-30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 4.§. 
2,3,4,5,6,9,10,12,13. pontjainak 5.§. 6.§, 7.§, 9.§, 10.§, (2) bek 11.§.  13.§, 15.§. 17.§. 18.§., 
rendelkezéseit megszegi. 
 

23.§. 
 
Szabálysértés miatt a körjegyzőség Szabálysértési Hatósága jár el. 
 

V.fejezet 



Záró rendelkezések 
 

24.§. 
 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekre az 1/1986 (II.02.) ÉVM-EÜM Együttes rendelet az 
irányadó. 
 

25.§. 
 
Hatályát veszti a 2/2000 (II.10.) Ö.r. sz. rendelet hatálybalépésével. 
 

26.§. 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

27.§. 
 

Kihirdetve: 1999. április 16-án 
 

28.§. 
 
E rendelet módosítása 2000. február 10-én kihirdetve, s 2000. március 01-én lép hatályba. 
 
 
Dr. Hurda Gyula     Majorosi Ferenc 
körjegyző     polgármester 
 
 

 
  

 


