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14/2009.(VI.30) sz{mú rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztas{g{ról
Kapolcs község Önkorm{nyzati képviselő-testülete a helyi önkorm{nyzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46 §. (1) bekezdés c)
pontj{ban, és az 1995. évi XLII. tv. 2. §-{ban kapott felhatalmaz{s alapj{n Kapolcs község
tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztas{g{nak kialakít{sa,
fenntart{sa és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az al{bbi
rendeletet alkotja.

I. fejezet
Által{nos rendelkezések
1. §
(1)

E rendelet célja, hogy Kapolcs község közigazgat{si területén a köztisztas{got
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
szab{lyoknak megfelelően rendezze.

(2)

A rendelet hat{lya a község közigazgat{si területén {llandó, ideiglenes vagy {tmeneti
jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató mag{nszemélyekre, jogi
személyekre valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre
egyar{nt kiterjed.

(3)

A köztisztas{g és a települési környezet fenntart{sa elsőrendű közegészségügyi
érdek, ezért ennek előmozdít{s{ban mindenki köteles hathatósan közreműködni, a
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatart{stól
tartózkodni.

(4)

Az egyes ingatlanok tiszt{ntart{s{ról az ingatlan tulajdonos{nak, haszn{lój{nak
(haszonélvezőjének, m{snak a haszn{lat{ban lévő ingatlanok tiszt{ntart{s{ról pedig a
haszn{lati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodnia.

(5)

A település egész területén a szervezett szemétsz{llít{sról az önkorm{nyzat
gondoskodik.

2. §
(1)

Alapfogalmak:
a) települési szil{rd hulladék: a h{ztart{si hulladék (szemét) és az egyéb szil{rd
hulladék,
b) h{ztart{si hulladék (szemét): a lak{sokban, valamint a lak{s, üdülés, pihenés
célj{ra haszn{lt egyéb helyiségekben, valamint a lak{s közös haszn{lat{ra szolg{ló
helyiségekben és területeken keletkezett szil{rd hulladék, így pl. a salak (beleértve a
központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény,
eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lak{sban
folytatott v{llalkoz{si tevékenység gyakorl{s{ból keletkezett hulladék, ha a naponta
keletkező mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmaz{sa szempontj{ból
szok{sosnak minősülő mennyiséget, mely 15 liter,
c) nem h{ztart{si szemét: az emberi ürülék, az {llati hulla és tr{gya, a jég, a hó, a s{r,
az épület vagy egyes részeinek megrong{lód{s{ból, bont{s{ból vagy javít{s{ból
sz{rmazó nagyobb mennyiségű anyag, tov{bb{ tűz- vagy robban{sveszélyes,
mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem lak{s célj{ra szolg{ló épületekben
(irod{kban, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb.) és a hozz{juk tartozó
területen, tov{bb{ a vegyes (részben lak{s, részben egyéb) célra szolg{ló épületekben
keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az működési tevékenység gyakorl{sa
sor{n keletkezett-e vagy sem,
d) egyéb szil{rd hulladék: a lak{sban és az emberi tartózkod{sra szolg{ló m{s
helyiségekben felhalmozódott szil{rd hulladék (nagyobb mértékű berendezési t{rgy,
lom; bútor, {gybetét, h{ztart{si berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz
tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szil{rd hulladék, szemét), az
ipari tevékenység sor{n keletkező, a b) pontot meghaladó mennyiségű hulladék,
építési törmelék,
e) köztisztas{gi szolg{ltat{s: megbíz{s, illetve megrendelés alapj{n a köztér
tiszt{ntart{sa, a települési szil{rd hulladék kezelése,
f) tiszt{ntart{s: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztít{sa,
gyommentesítése, hó- és síkoss{gmentesítése, illetőleg pormentesítése,
g) kezelés: a települési szil{rd hulladék összegyűjtése, {tmeneti t{rol{sa és a kijelölt
lerakóhelyre való elsz{llít{sa.

II. fejezet
A környezeti elemek egységes védelme
3. §
(1)

Minden környezeti elemet (föld, víz, levegő, élővil{g, épített környezet) önmag{ban
és az egym{ssal való kölcsönhat{s figyelembevételével is védeni kell.

(2)

A környezeti elemek védelme: azok minőségének, mennyiségének és készleteinek,
valamint ar{nyaik és folyamataik védelmét jelenti.

A föld védelme
4. §
(1)

A föld védelmére vonatkozó jogszab{lyi előír{sokat, az ésszerűség hat{rain belül
megtett vagy tervezett műveleteket a föld felszínére, a felszín alatti rétegekre, a
kőzetekre és az {sv{nyokra is alkalmazni kell.

(2)

A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak
minőségét nem szennyezi, az adott területen szükséges optim{lis mennyiséget nem
veszélyezteti.

A vízvédelem
5. §

(1)

A vízvédelem célja a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségének és
minőségének megőrzése.
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre, tov{bb{ azok medreire és partjaira
terjed ki. A vizeket - azok megóv{sa érdekében - minden olyan behat{stól védeni kell,
mely k{ros az ember egészségére és a népgazdas{g szempontj{ból a vizek
szab{lyozott levezetésére, a vizek mennyiségére és minőségére, valamint
felhaszn{l{s{ra.

(2)

A mennyiségi védelem alapelve, hogy mind az ivóvíz minőségű, mind pedig az
egyéb vizek ir{nti igények kielégítésénél a vízhaszn{lat engedélyezése sor{n a
tényleges vízfelhaszn{l{sban az ésszerű takarékoss{gnak kell érvényesülni.

(3)

A minőségi vízvédelem alapelve a vizek fertőzésének és k{ros szennyezésének
tilalma. A vizek fertőzésén a vizeknek az egészségre {rtalmas anyagokkal való
szennyeződését kell érteni, a vizek k{ros szennyezésén pedig azok fizikai, kémiai és
biológiai tulajdons{g{nak, illetőleg természetes minőségének k{ros megv{ltoztat{s{t.

(4)

A vizekbe szennyező hat{sú - de azok fertőzést vagy k{ros szennyeződést elő nem
idéző anyagokat csak a vízügyi hatós{gnak, az egészségügyi szervek szakvéleménye
és azok {ltal meg{llapított előír{sok alapj{n lehet bevezetni. Olyan termelő- vagy
szolg{ltatóegységet, amely működése sor{n a vizek fertőzését és k{ros
szennyeződését idézheti elő, csak szennyvíztisztító berendezéssel, illetve ahhoz
kapcsolva szabad építeni és üzemben tartani.

Kút létesítése, ivóvízell{t{s
6. §
(1)

Nem közüzemi vízell{tó mű részét alkotó vagy nem nagyüzemi öntözés vízell{t{s{t
biztosító kút csak akkor létesíthető és az abból nyert víz csak akkor hasznosítható, ha
a kút
- kiz{rólag a létesítő h{ztart{sa, üzeme stb. vízell{t{si szükségleteinek kielégítésére
szolg{l és
- mélysége az első vízadó réteget követő z{róréteget nem lépi {t, tov{bb{
- parti szűrésű vízkészletet nem érint.

(2)

Kút létesítését és haszn{latbavételét az építésügyi hatós{g engedélyezi.

(3)

Az ivóvizet szolg{ló kút, valamint a haszn{lt forr{s környezetét a víz
szennyeződésének megakad{lyoz{sa célj{ból különleges gonddal kell tiszt{n tartani,
és meg kell védeni az esetleges szennyeződéstől. Ivóvizet szolg{ló kút környékén
olyan létesítményt, amely a kútvízét vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
csak a közegészségügyi és építésügy jogszab{lyokban meghat{rozott t{vols{gban
szabad létesíteni.

(4)

Az iv{sra alkalmatlan közhaszn{latú kutat vagy forr{st a közegészségügyij{rv{nyügyi felügyelő javaslata alapj{n a tulajdonosnak a "NEM IVÓVÍZ" feliratú
t{bl{val kell megjelölni

Levegőtisztas{g-védelem
Mezőgazdas{gi termelés sor{n keletkező növényi hulladék kezelésének,
égetésének szab{lyai
7.§.

(1) A mezőgazdas{gi termelés sor{n keletkező növényi hulladék {rtalmatlanít{s{ról
elsősorban komposzt{l{ssal, ha ez nem lehetséges, elsz{llít{s{val kell gondoskodni. Az
elsz{llít{s sor{n a települési szil{rd hulladék gyűjtésére és elsz{llít{s{ra ir{nyuló
kötelező helyi szolg{ltat{s igénybevételéről szóló önkorm{nyzati rendelet előír{sait be
kell tartani.
(2) Külterületen, ha a mezőgazdas{gi termelés sor{n keletkező növényi hulladék m{s
{rtalmatlanít{s{ra nincs lehetőség, égetése csak október 1-je és {prilis 30-a között lehet.
Április 30. és október 1-je közötti időszakban külterületen égetni tilos.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztons{got nem
veszélyeztető módon 8.00 – 18.00 óra között lehet. Szeles időben égetni tilos.
(4) Az égetendő hulladék kommun{lis, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat.

A h{ztart{si tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szab{lyok
8.§.

(1)

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóh{zakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad égetni.

(2)

A fűtőberendezésen egészségre k{ros égésterméket kibocs{tó anyagot (különösen ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szab{lyok
9. §.

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposzt{l{ssal, vagy elsz{llít{ssal
történhet.
(2) Avar és kerti hulladék – fentiek nem teljesülése esetén – égetése október 1-je és {prilis 30a között megfelelő légköri viszonyok esetén 8.00 – 18.00 óra közötti időszakban történhet.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztons{got nem
veszélyeztető módon lehet.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szab{lyok
10.§.
(1) A község területén történő sz{llít{s esetén porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat
csak rögzített ponyv{val, nedvesített {llapotban szabad sz{llítani.

(2) A keletkező por képződésének megakad{lyoz{sa érdekében törekedni kell, hogy a
talajterületek növényzettel borítottak legyenek.

Allergén növények elleni védekezés szab{lyai
11.§.
(1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergi{t okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes
gondoz{sa a tulajdonos, illetve a haszn{ló kötelessége.

Az épített környezet védelme
12. §
(1)

Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott,
illetve elhat{rolt (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét
feltételeinek megteremtését szolg{lja.
A település épített környezetét az arra vonatkozó törvényben az önkorm{nyzat a
településrendezési tervében és az építési szab{lyzatokban foglalt előír{sok szerint a
környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban minden, vele
b{rmilyen kapcsolatba kerülő személynek és szervezetnek védeni kell.

A hulladék elhelyezése, {rtalmatlanít{sa
13. §
(1)

A hulladékok környezetre gyakorolt hat{sai elleni védelem kiterjed mindazon
anyagokra, termékekre, ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is, amelyeket
tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud vagy nem kív{n
felhaszn{lni.

(2) A települési szil{rd hulladék gyűjtésére, sz{llít{s{ra, elhelyezésére és {rtalmatlanít{s{ra e
rendelet előír{sait kell alkalmazni.

Veszélyes hulladék
14. §
(1)

Veszélyes hulladék a 102/1966. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerint az az
anyag, amely a termelési vagy m{s tevékenység sor{n visszamarad és az, vagy ennek
boml{sterméke nem megfelelő t{rol{s vagy kezelés esetén az emberi életre,

(2)

(3)

egészségre, illetve az élővil{gra k{rosító hat{st fejthet ki, függetlenül attól, hogy ez
mag{nszemély vagy egyéb szervezet tevékenysége folyt{n keletkezett.
Az, akinek a tevékenysége sor{n vagy következtében veszélyes hulladék keletkezik,
köteles az erre vonatkozó jogszab{lyokban előírt t{rol{si, kezelési, gyűjtési és
{rtalmatlanít{si feladatokat ell{tni vagy elvégeztetni, a nyilv{ntart{sokat vezetni,
bejelentési és egyéb kötelezettségének eleget tenni.
A veszélyes hulladékbegyűjtő helyek cimét, elérhetőségét az önkorm{nyzati
hirdetőt{bl{kon ki kell függeszteni.

III. fejezet
Zaj- és rezgésvédelem
Zeneszolg{ltat{ssal kapcsolatos szab{lyok
15. §.

(1) Szabad térben, esetenkénti rendezvények alkalm{val (pl. utcab{l, térzene, zenei
fesztiv{l) kiz{rólag eseti engedély birtok{ban, az előre bejelentett és az engedélyben
feltüntetett időtartam alatt szolg{ltatható.
(2) Nem szükséges külön engedély az önkorm{nyzat és intézményei {ltal, a
költségvetési év elején meghat{rozott önkorm{nyzati ünnepek, rendezvények tart{sa
esetén.
(3) Az engedély ir{nti kérelmet a rendezvény szervezőjének a tevékenység megkezdését
megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység napi
kezdetének és befejezésének időpontj{t, valamint a zajkeltés módj{t. Engedély
hi{ny{ban ilyen tevékenység nem folytatható.
(4) E rendelet hat{lybalépését megelőzően m{r működő hangosító berendezések tov{bbi
üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hat{lybalépését
követő 90 napon belül köteles megkérni a berendezés tulajdonosa, illetőleg
üzemeltetője.
(5) A zajkibocs{t{si hat{rérték meg{llapít{sa ut{n, minden olyan v{ltoz{st, amely a
kibocs{t{si hat{rérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértéke jelentős
hat{ssal van a környezetre (technológia megv{ltoz{sa, zajos gépek üzembe helyezése,
vagy le{llít{sa stb.) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi szab{lyok
betart{s{ért felelős polg{rmesternek, aki dönt az engedély felülbír{s{ról.
(6) A kiadott engedélyről a polg{rmester nyilv{ntart{st köteles vezetni.

Utcai zenészek működése
16.§.
(1) Utcai zenélést végezhetnek – amennyiben hangosító berendezést nem haszn{lnak –
az eseményekhez kötődő, vagy spont{n szerveződő zenész csoportok, zenészek, a
mindenkor érvényben levő, a közterületek rendjéről szóló Ör. rendelet előír{sai
alapj{n.
(2) Hangosító berendezés haszn{lata esetén a 15.§. (2)-(3) szerint kell elj{rni.

Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szab{lyok
17.§.
(1) A község belterületén belül tilos:
- ak{r emberi hanggal, ak{r hangszerrel, vagy m{s technikai eszközzel történő,
a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okoz{sa,
- zajt keltő munk{k (fűnyíró-gép, kap{lógép, betonkeverő, fűrész-gép stb.)
végzése 22.00 –6.00 óra között.
(2) A zajterhelési hat{rértékeket jogszab{ly {llapítja meg.
(3) A meg{llapított zajterhelési ir{nyértékeknek a lakó, vagy intézmény épület zajtól
védendő homlokzata előtt 2 méter t{vols{gban, illetőleg – indokolt esetben – az
emberi tartózkod{sra, pihenésre, üdülésre szolg{ló területeken kell teljesülnie.
(4) Az üzemeltető {ltal vitatott lakoss{gi bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések
ut{n – az üzemeltető köteles (saj{t költségére, a hatós{g felhív{s{t követő 15 napon
belül) ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint meg{llapít{s{ra.
(5) E rendelet alkalmaz{sa szempontj{ról hangosító berendezésnek sz{mít b{rmely
hangszóró vagy m{s hangforr{s.

18.§.
(1) A zajterhelési hat{rértékeket jogszab{ly {llapítja meg.
(2) A meg{llapított zajterhelési ir{nyértékeknek a lakó vagy intézmény-épület zajtól
védendő homlokzata előtt 2 méter t{vols{gban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi
tartózkod{sra, pihenésre, üdülésre szolg{ló területeken kell teljesülnie.

(3) Az üzemeltető {ltal vitatott lakoss{gi bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések
ut{n – az üzemeltető köteles saj{t költségére ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint
meg{llapít{s{ra, a hatós{g felhív{s{t követő 15 napon belül. A zajterhelési hat{rérték
tullépéséből eredő panaszok, bejelentések ügyében elj{ró hatós{g a Kistérség székhely
település jegyzője, Kapolcs község esetében Tapolca V{ros Jegyzője.
19.§.
(1) E rendelet alkalmaz{sa szempontj{ból hangosító berendezésnek sz{mít b{rmely
hangszóró vagy m{s műsorforr{s.

Sug{rz{sok
20. §
(1) A településen sug{rzó anyagot és készítményt elő{llítani, feldolgozni, forgalomba hozni,
sz{llítani, felhaszn{lni, begyűjteni, t{rolni, tov{bb{ sug{rzó anyagot tartalmazó
hulladékot feldolgozni, sz{llítani, illetve véglegesen elhelyezni, valamint az ioniz{ló
sug{rforr{st tartalmazó, illetve ioniz{ló sug{rz{st kibocs{tó műszereket és
berendezéseket gy{rtani, felhaszn{lni és üzemeltetni csak az illetékes hatós{g {ltal
kiadott engedély birtok{ban szabad.
(2) Fokozott sug{rterhelés vagy sug{r{rtalom, tov{bb{ sug{rzó anyaggal történt
szennyezettség gyanúj{t az egészségügyi hatós{gnak jelenteni kell.

IV. fejezet
Az ingatlanok és közterületek tiszt{ntart{sa
21. §
(1) A község területén lévő ingatlanok tiszt{ntart{s{ról az ingatlanok tulajdonosai,
ténylegesen haszn{lói kötelesek gondoskodni, tov{bb{ kötelességük, hogy
ingatlanukat megműveljék, rendben tarts{k, gyomtól megtisztíts{k.
(2) Az önkorm{nyzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tiszt{ntart{s{ról,
portalanít{s{ról, {ltal{nos jellegű takarít{s{ról, síkoss{gmentesítéséről, a szil{rd
burkolatú utak tiszt{ntart{s{ról, szemétt{rolók kihelyezéséről, ürítéséről az
önkorm{nyzat gondoskodik.
(3) Mag{nszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4) Köztisztas{gi szempontból j{rd{nak minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt
kiépített útterület, amely az ingatlan telekhat{r{tól az úttest széléig (szegélyéig)
terjed.
(5)
Az ingatlan előtti j{rda tiszt{ntart{sa az ingatlan tényleges haszn{lój{nak, illetve
tulajdonos{nak kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendégl{tó-ipari egységek és m{s el{rusítóhelyek
előtti j{rdaszakaszt a tényleges haszn{lónak kell tiszt{n tartani függetlenül attól, hogy
a szemét üzleti tevékenységből sz{rmazik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a
hóeltakarít{ssal, a síkoss{g megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(6)

A ténylegesen haszn{ló, illetve a tulajdonos kötelessége a j{rda mellett növő gaz
kiirt{sa, a j{rd{ra kinyúló {gak és bokrok megfelelő nyesése.

(7)

Ónos esőtől, jégtől, hótól síkoss{ v{lt j{rd{t a szükséghez képest naponként többször
fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot
(homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell haszn{lni. E célra tüzelés ut{n
visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot haszn{lni nem szabad. A szóróanyag
beszerzéséről az önkorm{nyzatnak kell gondoskodni.

(8)

A j{rda és a közút síkoss{gmentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne
sz{rmazzon baleset.

(9)

A j{rd{kon, valamint a települési adotts{gokból eredő szűk utc{kban felhalmozódott
hó eltakarit{s{ról, elsz{llit{s{ról az önkorm{nyzat gondoskodik.

A csapadékvíz elvezetése, a vízelvezető {rkok
22. §
(1)

A közterületen lévő {rkok, nyitott csatorn{k, folyók{k, {tereszek tiszt{n tart{sa, a
csapadékvíz akad{lytalan elfoly{s{nak biztosít{sa az önkorm{nyzat kötelessége.

(2)

Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saj{t területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés
alapj{n - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(3)

A csapadékelvezető {rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul{s vagy rong{lód{s okoz{s{ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robban{sveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető {rokba szórni,
beleönteni, beleseperni vagy bevezetni tilos.
23. §

(1)

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztas{got.

(2)

Beruh{z{sok esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruh{zónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell
gondoskodnia az {ltala elfoglalt terület tiszt{n tart{s{ról.

(3)

Építésnél, bont{sn{l vagy tataroz{sn{l a munk{latokat úgy kell végezni, az építési és
bont{si anyagokat, a ki{sott földet úgy kell t{rolni, hogy por és egyéb szennyeződés
ne keletkezzen.

(4)

Közterületen építési, bont{si anyagot a polg{rmester {ltal kiadott közterülethaszn{lati engedélyben meghat{rozott területen, az engedélyben megjelölt .módon és
időtartamig szabad t{rolni. Mag{nterületen engedély nem szükséges, de csak olyan
anyagot szabad t{rolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(5)

Közterületen b{rminemű burkolat (úttest, j{rda stb.) felbont{sa csak a körjegyző, az
orsz{gos közúth{lózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének
hozz{j{rul{s{val lehetséges.

(6)

Amennyiben a munk{latok végzése sor{n építési törmelék, illetve hulladékanyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől sz{mított 48 ór{n
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell sz{llítani, és a
közterületet helyre kell {llítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(7)

Tilos közútra, útpadk{ra salakot, építési törmeléket, illetve szemetet sz{llítani és
helyezni! Közterületre az {ltala kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett
ingatlan tulajdonosa köteles 24 ór{n belül saj{t költségén összetakarítani, illetve
elsz{llítani.
24. §

(1)

Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan
módon szabad sz{llítani, hogy a sz{llít{sból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a sz{llít{s közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés
előidézője köteles azt elt{volítani és a tov{bbi szennyeződés megakad{lyoz{s{ról
gondoskodni.

(2)

Ha b{rmilyen sz{llítm{ny fel- vagy lerak{s{n{l a köz- vagy mag{nterület
szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerak{s elvégzése ut{n
nyomban meg kell tisztítani.
25. §

(1)

A község közterületén tilos j{rművet mosni, olajcserét vagy m{s olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz.

(2)

A gondozott zöldterületre j{rművel r{hajtani, azon parkolni, azt b{rmi módon
k{rosítani tilos!

26. §
(1)

Közterületen hirdetményt, plak{tot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos a középületeket-, építményeket, ahhoz tartozó kerítéseket, élő f{kat
b{rmilyen felirattal megrong{lni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a
tulajdonos 24 ór{n belül köteles saj{t költségén elt{volítani.

(2)

Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az
elhelyező köteles elt{volítani legkésőbb a felhív{s kézhezvételétől sz{mított 3 napon
belül, köteles tov{bb{ az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elsz{llít{s{ról is
gondoskodni.

(3)

Az önkorm{nyzat hirdetőb{l{kon csak külön - jegyzői - engedéllyel lehet b{rmilyen
hirdetményt, plak{tot elhelyezni. Az önkorm{nyzat hirdetőt{bl{i:
- Kossuth utcai vegyesbolt előtti hirdetőt{bla
- Petőfi u. Kalapos híd tal{lkoz{s{n{l elhelyezett hirdetőt{bla
- Dózsa utc{ban elhelyezett hirdetőt{bla
- Evangélikus templom előtt elhelyezett t{bla
- Faluh{z udvar{ban lévő t{bla.

27. §
(1)

A közterületek, a sportol{s célj{ra szolg{ló területek, valamint a kir{nduló- és
t{borozóhelyek beszennyezése tilos! A köztisztas{g megóv{sa és a balesetek
elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.)
szennyező vagy egészségre {rtalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

(2)

Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és fel{llított szeméttartóba
lehet elhelyezni.

(3)

Aki közterületet, kir{ndulóhelyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési,
berendezési t{rgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztít{s{ról azonnal
gondoskodni.

(4)

Állati hull{t, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az
egészséget veszélyezteti vagy élősdiek részére t{ptalajt nyújthat, sem közterületen,
sem mag{nterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy mag{nterületet
fek{li{val (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

(5)

Az {llattart{ssal kapcsolatos köztisztas{gi feladatokról külön rendelet rendelkezik.

28. §
(1)
(2)

V{llalkozói tevékenység ell{t{s{hoz, mag{ngazd{lkod{shoz szükséges gépek,
j{rművek t{rol{sa közterületen tilos.
Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt követő 10 méteres területs{v tiszt{n
tart{sa az alkalmi haszn{ló kötelessége.
Az {rusít{sból keletkező hulladék gyűjtésére z{rható edényt kell kihelyezni és azt
saj{t költségen elsz{llítani.
29. §

(1)
(2)

Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
j{rd{ra ne csorogjon.
A település területén lévő tavakba, holt{gakba, élő vízfoly{sokba, belvízelvezető
{rkokba tisztítatlan szennyvizet, tr{gyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb
hulladék lerak{s{val beszennyezni tilos!

V. fejezet
A települési szil{rd hulladék kezelése, a köztisztas{gi szolg{ltat{s
30. §
A h{ztart{si és egyéb szemét t{rol{sa, kezelése célj{ból az önkorm{nyzat a település
közigazgat{si területén megfelelő szemétlerakó helyet biztosítani nem tud.
31. §
(1)

Az önkorm{nyzat közigazgat{si területén a települési szil{rd hulladék összegyűjtése,
elsz{llít{sa és {rtalommentes elhelyezése az önkorm{nyzat {ltal kötött meg{llapod{s
alapj{n – a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolg{ltató Kft 8300 Tapolca,
Hal{pi u. 33. (a tov{bbiakban: szolg{ltat{st végző szerv) {ltal végzett - köztisztas{gi
közszolg{ltat{s útj{n történik. Az összegyűjtött szil{rd hulladék elhelyezése a
szolg{ltat{st végző szerv szeméttelepén történik.

(2)

A szolg{ltató a h{ztart{si hulladék elsz{llít{s{t az önkorm{nyzattal kötött
meg{llapod{s szerinti gyakoris{ggal - hetente minden héten,csütörtöki napon reggel
8 ór{tól - z{rt rendszerű kuk{sautóval végzi.

(3)

Lomtalanít{sra évi két alkalommal kerül sor az önkorm{nyzati hivatal és a
szolg{ltat{st végző szerv között egyeztetett időpontban, amelyről a lakoss{got
előzetesen t{jékoztatni kell.

(4)

A szolg{ltató és az ingatlan haszn{lója, illetve tulajdonosa között a közszolg{ltat{si
szerződés r{utaló magatart{ssal (a szolg{ltat{s igénybevételével) jön létre. A

(5)

szolg{ltató az ingatlan tulajdonos{val szemben a teljesítést csak jogszab{lyban, illetve
a jelen rendeletben meghat{rozott esetékben szüneteltetheti, illetőleg korl{tozhatja. A
szolg{ltató a rendszeres szemétsz{llít{sba bevont valamennyi ingatlantulajdonos
tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.
Ha a teljesítés a szolg{ltató hib{j{ból marad el, köteles a szemetet a következő
munkanapon elsz{llítani.
32. §

(1)

Az ingatlan haszn{lója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles szemétt{roló
edényben (kuk{ban) az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elsz{llítható
legyen.

(2)

Minden sz{llít{s alkalm{val 1 db 110 literes szabv{nyméretű kuk{nak megfelelő
fedhető gyűjtőedény helyezhető el az ingatlan előtt. A gyűjtőedények ürítése a
szolg{ltat{st végző feladata.

(3)

A keletkező szemét mennyiségének megfelelő sz{mú fedhető szemétgyűjtő edény
beszerzése, pótl{sa, javít{sa, tiszt{n tart{sa, fertőtlenítése a tulajdonos, illetve a
haszn{ló kötelessége.

(4)

Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétsz{llít{si napon elsz{llít{s
célj{ból a szolg{ltat{st végző szerv rendelkezésére kell bocs{tani.

(5)

A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan
anyagokat elhelyezni, amelyek veszélyeztetik a szolg{ltat{st végző dolgozók testi
épségét és egészségét vagy a sz{llító j{rműben rong{lód{st okozhatnak.

(6)

Ha a szolg{ltat{st végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy
műanyag zs{kba olyan t{rgyakat helyeztek el, amelyek nem minősülnek sz{llítható
szemétnek, annak sz{llít{s{t megtagadhatja.

(7)

A szolg{ltat{st végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrong{l{sa nélkül kell a
szemétsz{llít{ssal kapcsolatos feladatokat ell{tni.
33. §

A szemétsz{llít{si szolg{ltat{sért az igénybe vevők szolg{ltat{si díj{t az önkorm{nyzat az
igénybe vevőktől {tv{llalja.
34. §
(1)

Az egyéb - nem h{ztart{si - szemét összegyűjtéséről és saj{t költségen történő
elsz{llít{sról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.

(2)

A szolg{ltat{si szerződésben meghat{rozott jogi személyekkel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekkel az egyéb - nem h{ztart{si - szemét elsz{llít{s{ra a
szolg{ltat{st végző szerv külön meg{llapod{st köthet.

(3)

Az egyéb - nem h{ztart{si - szemét gyűjtésére szolg{ló tart{lyok beszerzése, javít{sa,
pótl{sa, elhelyezése, tiszt{n tart{sa és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét
keletkezik.

(4)

A vegyes (részben lak{s, részben egyéb) célra szolg{ló épületekben keletkezett egyéb,
nem h{ztart{si szemét gyűjtésére szolg{ló gyűjtőedényeket {ltal{ban a tulajdonos,
haszn{ló {ltal biztosított helyen, a h{ztart{si szemétgyűjtő tart{lyokkal együtt kell
elhelyezni.

(5)

Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elsz{llít{s{ról és
megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodnia kell.

VI. fejezet
A köztisztas{gi rendelkezések betart{s{nak ellenőrzése
35. §
(1)

Aki a (2) bekezdésben meghat{rozott magatart{si szab{lyokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul
meg-, szab{lysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírs{ggal sújtható.

(2)

Szab{lysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell elj{rni, aki
a) az {ltala haszn{lt, illetve tulajdon{t képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
b) az önkorm{nyzati hivatal {ltal fenntartott szeméttelepen mérgező, robbanó,
sug{rzó, fertőzést keltő anyagot helyez el,
c) szemetet felhalmoz,
d) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolg{ltat{st végző
dolgozó testi épségét vagy a gépj{rművet veszélyeztető anyagot helyez el,
e) a szemétgyűjtő edény és környékének tiszt{n tart{s{ról (takarít{s{ról,
fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
f) az ingatlan és az ingatlan előtti j{rda tiszt{ntart{s{ról (hó eltakarít{s{ról,
síkoss{gmentesítéséről) nem gondoskodik,
g) az ingatlan előtti {rkot, folyók{kat, csatornanyíl{st, {tereszt nem tisztítja; vagy a
csapadékvíz zavartalan lefoly{s{t nem biztosítja,
h) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti j{rd{n, illetve mellette nőtt
gazt nem irtja, a kinyúló {gak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
i) az ingatlan{n keletkezett csapadékvizet nem a saj{t területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatorn{ba vezeti,

j) a j{rd{ról letakarított havat a gyalogos-, illetve j{rműközlekedést akad{lyozó
módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubej{rat elé,
tömegközlekedésre szolg{ló j{rműmeg{llóhelynél, a közüzemi szolg{ltat{si,
felszerelési t{rgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
k) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
l) szennyvizet, eldugul{s vagy rong{lód{s okoz{s{ra alkalmas anyagot a
csapadékvíz-lefolyó utcai akn{ba, illetőleg a csapadékelvezető {rokba vezet, önt,
m) közkifolyót nem h{ztart{si vízszükséglet kielégítése célj{ra engedély, illetve
hozz{j{rul{s nélkül igénybe vesz,
n) az idejétmúlt hirdetményt, plak{tot nem t{volítja el,
o) építményeket, kerítéseket, élő f{kat b{rmilyen felirattal megrong{l
p) közterületen és kir{ndulóhelyen elhelyezett és {ltala beszennyezett felszerelési és
berendezési t{rgyakat nem tisztítja meg,
q) a gondozott zöldterületre j{rművel r{hajt vagy azon parkol,
r) közútra, útpadk{ra salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül sz{llít vagy
elhelyez,
s) v{llalkozói tevékenység ell{t{s{hoz, mag{ngazd{lkod{shoz szükséges gépet,
gépj{rművet közterületen t{rol,
t) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot
nem gyűjti össze, és elsz{llít{s{ról nem gondoskodik,
u) a településen lévő tavakba, holt{gakba, élővízfoly{sokba, belvízelvezető {rokba
tisztítatlan szennyvizet, tr{gyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék
lerak{s{val beszennyezi,
v) a rothadó bűzös szemét, hulladék elsz{llít{s{ról, megsemmisítéséről
haladéktalanul nem gondoskodik,
w) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak
szerint végzi.
szab{lysértést követ el.
(3)

Az egyes szab{lysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szab{lyai szerint
kell elj{rni azzal szemben, aki:
a) a közterületet beszennyezi, és az {ltala előidézett szennyezést nem takarítja el,
b) az {ltala alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen, valamint annak környékén az
igénybevétel sor{n keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elsz{llít{s{ról nem
gondoskodik.

VII. fejezet
Vegyes rendelkezések
A települési környezetvédelem gazdas{gi alapjai
36. §
(1)

Az önkorm{nyzat a település környezetvédelmi feladatai megold{sa elősegítése
érdekében Önkorm{nyzati Környezetvédelmi Alapot (a tov{bbiakban: ÖKA) hoz
létre.

(2)

Az ÖKA bevételei:
a) az éves költségvetési rendeletben e célra elkülönített összeg,
b) a területileg illetékes hatós{gok {ltal a község közigazgat{si területén végzett
tevékenység vagy mulaszt{s miatt kiszabott bírs{gnak, meg{llapított díjnak
jogszab{lyban meg{llapított h{nyada,
c) a jogszab{lyokkal meg{llapított és a körjegyző {ltal kiszabott környezetvédelmi
bírs{g teljes összege
d) a t{mogat{sokból (alapítv{ny, gazd{lkodó vagy civil szervezetek,
mag{nszemélyek stb.) illetőleg egyéb forr{sokból befolyt összegek.

(3)

Az ÖKA bevételeinek felhaszn{l{s{t az éves költségvetési rendelet szab{lyozza,
végrehajt{s{t és az elsz{mol{s{t a z{rsz{mad{si rendelet tartalmazza.

Z{rórendelkezések
37. §
(1)

Ez a rendelet 2009. július 1-én lép hat{lyba, ezzel egyidejűleg az önkorm{nyzat közés zöldterületek védelméről, a köztisztas{gról, valamint az {llattart{sról szóló
8/2004(VI.26) ÖR sz{mú rendelet hat{ly{t veszti.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a helyben szok{sos módon a jegyző intézkedik.

Jogharmoniz{ciós z{radék
38.§.
(1)

E rendelet a Magyar Közt{rsas{g és az Európai Közösségek és azok tag{llamai között
t{rsul{s létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-{n al{irt Európai
Meg{llapod{s t{rgykörében, a meg{llapod{st kihirdető 1994. I. törvény 3.§-{val

összhangban, az Európai Közösségek jogszab{lyaival összeegyeztethető szab{lyoz{st
tartalmaz.
(2)

E rendelet a belső piaci szolg{ltat{sokról szóló, az Európai Parlament és a Tan{cs
2006/123/EK ir{nyelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető
szab{lyoz{st tartalmaz.

Kapolcs, 2009. június 17.

Göntér Gyula
polg{rmester

Vizeli Zolt{nné
körjegyző

Kihirdetve :
Kapolcs, 2009. június 30.

Vizeli Zolt{nné
körjegyző

