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Szentkatalin Kozs6g Onkorm6nyzat

2t2000(I.t o.; O.r. Sz6mri
rendelettel m6dositott

311999 (IV.16.) O.r. Sz6mri
rendelete

egys6ges szerkezetben

a helyi k0rnyezet v6delm6rdl, kiizteriiletek 6s ingatlanok rendj616l, a teleptil6s tisztas6gfr6l,
telepiil6si szil6rd hullad6k gytijt6s6r6l, 6rtalmatlanitisi16l,hhzi 6ltatok kiizteriileten val6

tartfsfr6l.

Szentkatalin Kdzsdg Kdpviselo-testiilete a helyi 6nkorm6nyzatohol sz616 tdbbsz<ir m6dositott
1990. dvi LXV. tv. 16.$. (l) bekezdes c. Pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjin Hetvehely Kozs6g
tiszta esztetikus k6pdnek valamint a kdrnyezet rendj6nek ds tisztashginak kialakit6sa, fenntart6sa ds

v6delme erdekdben a helyi koriilmdnyeket figyelembe v6ve az alilbbi rendeletet alkotja.

I fejezet

Altalenos rendelkez6sek

A Magyar Kdzt6rsas6gban, igy Szentkatalinban is mindenkinek alkotm6nyos joga az eg6szs6ges
kornyezethez valo jog.
Senkinek sincs joga miisok eg6szsdg6t, 6let6t a kornyezetvddelmi eloirisok be nem tart6s6val
veszllyeztetni, k6rositani. A koztisztas6g meg6rzdsdben mindenki kOteles hathat6an kdzremiik6dni
ds teleptildsi komyezet k6rosit6st6l tart6zkodni.
A rendelet hatilya Szentkatalin Kozs6g Kozigazgat6si teriilet6n 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel
tartozkod6, telek, lak6s vagy egy6b ingatlan tulajdonnal rendelkezo 6s haszn6l6 termdszetes 6s jogi
szemdlyekre terjed ki.

Fogalmi meghat6roz6sok

3.$.

E rendelet alkalmazdsa szempontj6b6l:

l.(a) Koztisztashggal <isszefiiggo tev6kenysdg: az egyes ingatlanok - ezen beltil ki.il<indsen a
lak6dpiiletek es az emberi tartozkodisra (tidtil6s, pihends, stb) c6lj6ra szolgdl6 mis 6piiletek,
tov6bb6 a nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 helyisdgek es ahozzhtartoz6 teriiletek, valamint a

koztertiletek tisztit6sa.
(b) Kdzteri.ilet: az ingatlan-nyilvfntart6sban kozteriiletkdnt nyilvfntartott belteriileti fdldr6szlet
(k6zrit, t6r, kdzpark,) tov6bbd mindazon 6llami ingatlanok, amelyek kozos hasznillatra
szol96lnak.
(c) Teleptildsi szil6rd hullad6k: ah|ztarthsi hullad6k (szemdt) 6s az egydb szil6rd hulladdk.
(d)hhztart|si hullad6k (szemdt): a lak6sokban, valamint a lak6s, iidiilds, pihen6s celjirahaszn6lt
egydb helyis6gekben, valamint a lak6k kdzOs haszn|lat|ra szolg6l6 helyisdgekben es tertileteken
keletkezett szil6rd hulladdk, igy pld.: salak, (bele6rtve a kozponti frit6sb6l keletkezett salakot is)
rongy, sopreddk, hamu, korom, ed6ny, eszkoz, ablaki.iveg, papir, konyhai hulladdk (ide6rtve a
mrianyag konzervdobozt, iiveget, kisebb mdretti britordarabot) tov6bb6 a kisebb mennyisdgri
falvakolat, a kerti 6s gazdas6gi hulladdk, ha a naponta keletkez6 mennyis6g nem haladja meg a



0.006 m3-t.
(f) Egy6b szil6rd hulladdk: a lak6sban 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s helyis6gekben
felhalmoz6dott szil6rd hullad6k (nagyobb mdretti berendez6sit6rgy,lom, bftor, 6gybet6t,
hhztartilsi berendezds 6s k6sziil6k stb) valamint az azol<hoztartoz6 teriileteken, illet<ileg a

kozteriileten keletkezett szil6rd hullad6k (szemdt)
2.Nem minosiil hiztarthsi hullad6knak: az emberi tiriildk, dllati hulla, az illlati trhgya, a j6g, h6, s6r,

az epilet vagy egyes rdszeinek megrong6l6dds6b6l, bont6sb6l vagy javititsb6l szirmaz6 nagyobb
mennyisdgti anyag, tov6bb6 tttz-vagy robban6svesz6lyes, m5rgezo, illetve fertozo anyag.

Il.fejezet
Az ingatlanok 6 s kd zterii I etek ti s zt6ntart6s a

4.$.

1 .Az egyes ingatlanok tiszthntarths6r6l:
- az ingatlan tulajdonosa, kezekije ,haszn6l6ja. (haszon6lvezo,haszn6l6,b6rl6, albdrl6, szivessdgi
haszn6l6 ha erre mds jogszab6ly,vagy tulajdonossal kritOtt meg61lapod6s kotelezi) k0teles
gondoskodni, a rendszeres rovar 6s r6gcs6l6 irt6st sziiks6g szerint v6gezni.

2.Az ingatlan el6tti jhrdaszakasz Qhrda hi6ny6ban egy mdter szdles teriilets6v), illetoleg ha jArda
mellett zolds6v is van, az rittestig terjed<i teljes tertiltet tiszt6ntartani.

3.Az Onkormhnyzatik<izutak mentdn l6v6 ingatlanok tulajdonosa, haszn6l6i-a terek, sdt6nyok,
ztildteriiletek melletti kdzuti szakaszok kivdtel6vel - akdzut tengelydig (kcizdpvonal6ig) terjedci
rdszet tiszt6ntartani. A gondozatlan jhrdaszakasz tisztit6s6t z<lldterulet haszn6l6sit az
6 nkorm6nyz at az ingatlan tuI aj dono s a terhdre e lv 6 geztetheti.

4.4 jilrda sikoss6ga elleni vddekez6st elvdgezni. Csapad6kvizzavartalan lefoly6s6t akad6lyoz6
anyagok ds m6s hulladdkok elt6volit6s6r6l gondoskodni.

5.A sz6rakoz6-, vend6gl6t6,6s 6rusit6 helyek, tizletek elotti j6rdaszakaszok 6s a kozrit kdzotti
teriiletek tisztintarths6r6l nyiwatart6si id6 alatt azizlet vezetoje koteles gondoskodni, s a
kommun6lis hullad6kot elsz6llitatni.

6.,{ j6rda 6s zdldteriilet tisztitfsa sor6n dsszegyiilt szemetet az ingatlan tulajdonosa ,hasznitl6ja
koteles ingatlan6n osszegyrijteni. Elszfllit6s6r6l gondoskodni.

7 .Hatillyht veszti a 212000 (II. 10.) O.r. sz. Rendelet hat6lybal6pds6vel
8.Hat6lyAt veszti a212000 (II.10.) O.r. sz. Rendelet hat6lybaldp6s6vel
9.Mezogazdas6gi kamp6nymunk6k ut6n term6nnyel, trhgyhval, s6rral szennyezett utak terek

eltisztit6s6r6l a munkSt vegzS szrv koteles gondoskodni.
10.A k<izter0let rendeltet6s6tol eltdrri cdlra (Arusitis, 6pit6si-szerel6si munka stb) tdrtdno hasznillata

eset6n 6s a haszn6lattal 6rintett tertilet kdzvetlen kornyezet6t ahaszn6l6 kdteles tisztintartani.
1 1 .Hat6ly6t veszti a 2/2000 (II. I 0.)0.r. sz. Rendelet hat6lybal6p6s6vel.
12.Ahirzi szikkaszt6ban dsszegyfilt szennyvizet csak az ana kijelolt szennyvizsriritoben lehet

elhelyezni.
13.Az tirgodrds 6rny6ksz6kbol szirmaz6 fek6li6t megfelel<i fertStlenit6s ut6n el kell fdldelni.

s.$.

|.Az iilattart6 az 6,llati trhgyit az udvar h6ts6 r6sz6n tr6gyatelepen kdteles elhelyezni ds dvente
elsz6llitani s kote le s a tr 6gy atelep et rovarirt6val kezelni.

2.Atrhgyadomb mellett legaldbb I m3 nagyshgitriryyal6s gridrcit kell ldtesiteni 6s annak i.irit6sdt
rendszeresen el kell vdgezni.

3.Atr|gyatelepet 6s a trfgyagodrot fgy kell elhelyezni, hogy sem a szomsz6dos telket, sem a



kdzteriiletet ne szennyezhesse, atrhgyale csapad6kvizelvezto 6rokba, elovizfolyilsba, 6sott kritba
folyhasson.

6.$.

l.Bejelentdsi kotelezettsdg al6 vont fert6zrl betegsdgben elhullott 6llat kiv6tel6vel a tulajdonos a
telkdn is el6shatja az eb, a macska, a baromfi, a nyril, tov6bbrl a h6rom hetesndl fiatalabb szop6s
birfiny, 6s malac hull6j6t.

2.Bejelentdsi kdtelezetts6g a16 vont fert6z6 betegs6gben, illetve az I.bekezddsben fesoroltakn6l
nagyobb, vagy tdbb elju8llott 6llat 6rtalmatlanit6s6r6l, tulajdonosnak az onkorm6nyzat
ir6nyitis6val kell gondoskodnia.

7.$.

A nyitott szeryes anyagot is tartalmaz6hhzi szemdttirol6kat a legyek 6s egy6b fertozlst terjeszt<i
rovarok szaporod6s6nak megakad6lyoz6sa drdekdben rendszeresen fertotleniteni, f6regteleniteni
kell. Az iirgridros 6rny6ksz6kek fert6tlenit6s6rSl ds f6regtelenit6s6r6l ugyanigy kell gondoskodni.

8.$.

l.Hetvehely OnkormdnyzatKozigazgatisi teriiletdn szemdttelepek 6s szennyviznrtto helyek
kijel6l6s6re, l6tesit6s6re, az 1rintett szakhat6s6gok vdlemdny6nek kik6r6se mellett az
Onkormdnyzat j ogosult.

2.A szemtttelepek 6s a szennyvizuritl fenntart6s6r6l az dnkorm6nyzat gondoskodik. E
ldtesitm6nyek kezel6s6vel6s fenntart6sfval kapcsolatos feladatokszewezlse az Onkorm6nyzat
feladata.

e.$.

1.A krizigazgathsi teriileten mtikridci mezlgazdas6gi egys6geknek a gazdillkoddsb6l ered6 szemetet,
trigyht saj6t teruletiik<in kell elhelyezniiik kiilon szem6t 6s tr6gyatelep l6tesitdse utjdn. A szemdt
6s tr6gyatelep l6tesit6sdhez 6pit6si.igyi hat6s6gi engeddly sztiksdges.

10.$.

l.Az 6llattart6s c6lj6ra szolg6l6 mell6kdpiiletek 6s mell6k6pitm6nyek 6pit6si telken val6
elhelyez6s6n6l ir6nyad6 vdd6t6vols6gokat ds m6s 6pit6si felt6teleket az 6pit6siigyi hat6s6g
hattrozzameg.

2.Az l. bekezddsben foglaltak figyelembev6tele mellett is TILOS gyermekint6zm6nyek, orvosi
rendelo, valamint egydb kdzintezmenyek, tobblak6sos lak6dpiiletek udvar6n, illetve kozel6ben
sz6mos 6llatot (16, teh6n, szamhr,6szvdr, bika, sertds, kecske,) tartani.

3 .Az illlattart6nak az 6llatok elhelyez6sdre szolg6l6 helyisdget - az | . bekezd6s ekiir6sain feliil -
rigy kell kialakitania, hogy az kdnnyen tisztithat6, hdzagmentes, megfelel6 lejtdsri, szilfird
burkolatu 6s tr6gyagytijt6be bekapcsolt legyen. Az 6llatok elhelyez6s6re szolg6l6 helyisdge
legal6bb naponta egyszeri takarit6s6r6l ds a rovarok ds r6gcs6l6k rendszeres irt6s6r6l
gondoskodni kell.

11.$.

1 . A kdzs d gek b elteriile ten hhziilllatok I egeltetds e TILO S !

2.Az tillatokat a kdzsdgen keresztiil csak meghat6rozott irtvonalon lehet hajtani.
3.A kij616 6llatokat utc6kon, k<jzteri.ileteken, tov6bb6 a legeltet6sre kijel6lt teri.ileteken rlrizetlentil



hagyni TILOS! A kij6r6 6llatokat csak a p6sztor oda6rkez6sekor szabad kiengedni, behajt6skor
az illlatokat a tulajdonos v6rni ds beengedni kdteles.

4.A tilos helyen legeltetett, illetve 6izet ndlkill hagyott 6llatok Sltal okozott k6rok6rt a tulajdonos
vagy a p6sztor a felel6s.

A koztisztas6ggal 6sszefiigg6 egy6b rendelkez6sek

12.$.

A kdzsdg koztertiletein mindennemti szeszesital fogyaszt6sa TILOS!

13.$.
Szemdt, termdny vagy egy6b anyag szilllithsilnil tigyelni kell arra, hogy a kdzteriilet ne
szennyez6djcin. Ktinnyen sz6r6d6 anyag szilllithsht olyan jirmtivel kell megoldani, amelyrril a
sz6r6d6s megakad6l y ozhat6.

14.$.

l.Birmely szilllitmhny le-, vagy felrak6d6s6n6l tigyelni kell arra, hogy a kdzteriilet ne
szennyez6djon. Ha ezmaradlktalanul nem oldhat6 meg, a szillliths befejez6s6vel a kozteriiletet
le kell takaritani, az osszegyiijtdtt szemetet elsz6llitani.

2.Anyagok lerak6s6n6l iigyelni kell arra, hogy a kdzteriileteken levri berendezdsi tirgyak, f6k,
novdnyek ne kirosodjanak. A rong6l6d6sb6l eredd k6rt annak okoz6ja kdteles megtdriteni, a
kdztertiletet eredeti 6llapot6ban vissza6llitani.

t s.$.

l.Epitdsi, bont6si, tatarozilsi munk6kn6l 6s az e c6lb6l sziiks6ges anyagok t6rol6s6n6l tigyelni kell
arra, hogy a ktiztertilet ne szennyez6djdn. Az dsszegyiilt szennyezri anyagokat megfeleki
idoktizdnkdnt el kell sz6llitani.

2.Epit6s,bont6s, tatarozishelydt sztiks6g esetdn a kdrnyez6 kdzteriilett6l keritdssel el kell zhmi.
Minden olyan munk6t, amely a koztertilet burkolat6nak, illetve talaj6nak felbont6s6t teszi
sztiksdgess6, iigyelni kell arra, hogy a k<izteriilet ne szennyezodjln, a munka a lehet<l legkisebb
k6rosoddssal jdrjon. A munka befejezdsdvel a krizteriiletet eredeti 6llapot6ban vissza kell 6llitani,
az esetleges k6rokat megtdriteni.

3.Amennyiben azlfitvagy jhrda burkolat6nak felbont6sa, feltdtleniik sziiks6ges, az engeddly
kiad6s6ra jogosult szakhat6s6gt6l kell enged6lyt k6rni.

16.$.

Ktizteriiletet b6rmely cdlb6l elfoglalni, azon anyagot stb. Elhelyezni csak az Onkorm6nyzat
enged6lydvel, illetve az engedllyben meghatirozott helyen, iddben 6s egy6b felt6telek mellett lehet.
Az engeddly lejhrtfval, vagy visszavon6s6val a k<jzteriiletet az eredeti 6llapotba kell vissza6llitani.

17.$.

Hetvehely Onkorm6nyzatkozigazgathsi tertiletdn a lakossfg, az illlami 6s t6rsadalmi valamint
gazdasigi szervek kdtelesek az Onkormilnyzattal egyiittmrikodni a kdrnyezetvddelmi feladatok
zavarlalan ell6t6s6ban. Kritelesek saj6t tevdkenys6giikkel is dsszefiigg6en 6vni a kdrnyezetet,
gondo skodni a kdrnyez etszennyez6s me gaka diiy ozhsir 61.

l7lA.$.



A kcizs6g beltertilet6n lev6 ingatlanok tulajdonosai, haszn6l6i kcitelesek ingatlanukat 6s
kornyezeti.iket rendben tartani, gyomt6l, gazt6l, szemdtt6l, vadon6ki bokort6l megtisztitani.

18.$.

Tilos a kozteriileten levo f6k kiv6g6sa, csonkit6sa, r6luk term6s, vagy virrig engeddly n6lktili
szeddse, 6llat ds mad6r brirmely eszkozzelval6 zavarilsa, megoldse, fdszkek rong6l6sa, toj6sok ds
fi6k6k kiszed6se.

1e.$.

A j6tsz6tereket, sa hozzittartozo zoldteruleteket a 16 dven aluli gyermekek haszn6lhad6k.

20.$.

A kdzhasznrllati 6s egydb zoldteriileten, valamennyi kcizkifoly6n6l, kritn6l j6rmrivet mosni TILOS.

III.Fejezet

Intdzmdnves szemdtsz6llit6s

21.$.

LA telepiil6s egdsz tertiletdn azintdzmdnyes szemdtszdllit6sr6l az Onkormfunyzatgondoskodik, a
szolg6ltatis mindenkire n€zve kotelez<i.

2.A szem6t gyiijt6sdre 6s sz6llitds6ra alkalmas tart6lyr6l , zsik;6l az ingatlan tulajdonosa ,haszniioja
koteles gondoskodni.

3.Szemdtsz6llit6si napon a szemdtthrol6 ed6nyt iirit6s ut6n koteles a kitev6 a kdzteriiletr6l bevinni.
4.4 szemetfuvaroz6 j6rmti szemllyzete a szemetet elsz6llit6s c6lj6b6l az ingatlanbejirata el<jtt a

kdzrit szelltol legfeljebb 5 m t6vols6gon beliil kdteles 6tvenni.
5.Az ingatlan haszn6l6j a az olyanhullad6kot, amely nem tekinthetlhiztart6si szem6tnek, saj6t

kdltsdg6n kdteles a szemdttelepre sz6llitani oly m6don, hogy az szilllitits kdzben a kdrnyezetet ne
szennyezze.

6.,\ szem6tsz6llit6s dijht a kommun6lis ad6 tartalmazza.

IV.fejezet

Szab6lvs6rtdsi rendelkezdsek

22.5.

Szab6lysdrtdst kovete le, ds 1000-30.000.- Ft-ig terjedo pdnzbirsriggal srijthat6, aki e rendelet 4.g.
2,3,4,5,6,9,10,12,13. pondainak5.$.6.$,7.$,9.$, 10.$, (2)bek ll.$. 13.$, 15.g. 17.$. lg.$.,
rendelkezdseit megszegi.

23.$.

Szabdlysdrtds miatt a korjegyz6sdg Szab6lysdrt6si Hat6s6ga j6r el.

V.fejezet



Ziro rendelkez6sek

24.5.

E rendeletben nem szabillyozott kdrd6sekre az 111986 (II.02.) EVM-EUM Egytittes rendelet az

ir6nyad6.

25.$.

Hat6ly6t veszti a212000 (II.l0.) O.r. sz. rendelet hat6lybal6p6s6vel.

26.$.

E rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

27.5.

Kihirdetve: 1999. ilpriLis 1 6-6n

28.$.

E rendelet m6dosit6sa 2000. februdr 10-6n kihirdetve, s 2000. m6rcius 01-dn l6p hat6lyba.

Dr. Hurda Gyula
korjegyzo

Majorosi Ferenc
polg6rmester


