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Altalános rendelkezések

1' § (1) E rendelet célja, hogy

Mogyorósbránya közsé g köagazgatási
terule tén a
koztisaaságot fenntartsa, az -ézzel
fapcsolatos feladaákat, kötelezettségeket
és

j*r$"

helyr sajátosságotnat ..,egálelően
rendezze.
.a
rendelet hatáJYakiterjed tvtogyi.ásu3.v"
t"r*g egés.z, közigazgatási teniletére,
^
és jo§ ;;;ÍÉ"valamint
i"siirJ;lyiséggel nem rende lkező
H::"fffi:szetes

(2)

Az ingatlanok

és közterütetek

tisztántartása

2' § (l) A

kozterulet tisáán tartását, illetve
a köaerriLleten elhagyott hulladék
kezelését,a Hgt. 3 0-3 1 §-ok .enaeteresei atapján úii"r;.rir.";
Q) Á kÖztisznsággal
!s.tlleriitési szilárd iittoaa*oí össze/iiggő tevékenységelcről
szóló I/í986 gr.2l).Zt*t-ZiiU
egtiittes rendeleí 4.
§-a alapján:
"Az egYes ingatlanok tisztán iartásáról
a, ingailan *tuidono.u, kezelője, tartós
használója, illetóleg. haszonélvezőj.
továbbiakíun .gv,irr, tulajdonos),
Ö
másnak a
basználatában levő h,gi'lqqt
6ngutilésret,
heryisegiil
,i.o,eo
,"nararoiiedig
haszrrálÓ, illetőIeg - a,bérleti joe*.7"Úot
sraÁazáio-,.Luureg" .".J"i_ . bérlő a
(a
továbbiakban együtt: haszrrao)-koteles
gondoskodni. Ezen belül:
a) a lakŐ- és az emberi tutózkodásra
szolgáló más épületek közös használatú
részének(kapualj, lé,pcsőház,
folyosó, terasz, feúonó, mosókonyh
a, szántő,pince- és
padlásrész, közös iltemhel},
r,Úrua-itr"aooá es
stb.) tisaaságáról,
rendszeres takadtá§áó l,.roiar
es nigúo mentesítéőá-u
*ru;aonosnak;
b) alakásnak és a lakás céljéxahaiznrát1
más helyisegn"r., torrauua a nem
lakás céljára
szolgáló helYiségnek és az ázeb,hez
iunorő r".,it.r.í*.t a tisáaságáróI,
rendszeres
takafitásáról, rovar- és nígcsálór"*Jereről
pedig a haszrrálónak
kell gondoskodnia.''

:Ű;á:$var

3' § (1) A telePülési szilrird hulladékkal
kapcsolatos egyéb kötelezett§€geket
és jogokat
a "lelePülés szilátrd h'tl4!_k osszeg,ííjiésére,
,*űiiiiraro
és
ártalmarlanításara
szervezett kótelező lrozszolgálnfisról;Úto
mion
rr.rv,-.Ú"r
et
szabáúyozza.
'|brusítotrelyek
(2)
ingatlanolq ri"retlh ,""ú,m-ipT.oG;h
járdaszakasz
^z
előtt lévő
folYamatos tisztáo,taíláJ,arol rro
.lÍJí"iasáróI, a síkos járdaszakasz,
"

'Járda hiányában 1 méter széles teniletsáv, illetőleg haa jírda mellett zöld sáv is van
az úttestig terjedő teljes terület* (1/1986 EVM-EüM együttes rendelet 6. § (lYa)
hintéséról, gyomtalanításáról, fii nflrásaról, a gyalogos kozlekedést akadalyozó gallyak
eltávolításáról a tulajdonos/haszrráló köteles gondoskodni.
(3) A jrárdaszakasz és a mellette lévő zöld terület tisnántartásakor a környezetkárosító
anyagok használata tilos(pl. : gyomirtó).
(4) A közintézmények esetén a fentiekről azintéartényvezetóje gondoskodik.
(5) Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a jfudaszakasz melletti átereszeknelq
árkoknak, csatornartflásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól
való megtisáításaról gondoskodni.
(6) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat
az ingatlan tulajdonosa terhére elvégzi, és szabalysértésieljárást indít.
(7) A közteriileten szennyező anyagot (pl.: hulladékot, trágyát, rongyot, stb.) csak
a
biztonságosan zirt módon, a KRESZ előírásainak megfelelóen, valamint
jogszabárlyoknak
hatóság
megfelelően
környezetvédelmi
környezetvédelrni
engedélyével szabad szallítani.
(8) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásakor, ill. szárllítása közben a köaenilet
beszennyeződik, annak előidézője köteles a köaerülete azonnal megtisáítani.
(9) Tilos a köaenileten üzemképtelen, üzemen kívül helyezett vagy hatósági jelzéssel
nem rendelkező üzemképes járművek 10 napnál hosszabb ideig történó engedély
nélhili tárolása.
4. § (l) Tilos fllati tetemet kozteűleten elhagyni.
(Z)
Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a Mogyorósbánya-i
^,
allati hulladékgyujtő helyre elhelyezni. Köaenileten történt rállat elhullását - ha annak
tulajdonosa ismeretlen - az önkormányzat hivatalanál azornal be kell jelenteni.
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5. § (1) A község

területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kotelesek
ingatlanukat megművelni, ill. rendben tartani, gyomtól, gaú.ől, hulladéktól

megtisáítani.
(2) A lakott területen kívüli, dűlóutak, határmezsgyék és arokparkok tisztántartása, a
gyomnövények irtása, a növényvédelmi munkák elvégzése a mezőgazdasági ingatlan
tulaj dono sátrak, használój ának a kötelessége.
6. § (l) Az építettkörnyezet alakításóról és védelméről szóló 1997. évi IXX|'III. tv.

"',il')u\i!!Í# "::{l::; fltal

meghatározott ,ou.*u*on beltil az épitmény
környezetéből az építtetónek és a kiütelezőnek az építésitevékenységsorán
keletkezett építésihulladékot, maradék építóanyagot és építésisegédeszközöket el kell
szállíttatnia, a környezetet és a terep felsánét az eredeti, illetve engedélyezett
állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie."
(2) Beruhazások esetén a birtokbavételtől a kiütelezés megkezdéséig a beruhazónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kiütelezőnek kell
gondoskodnia az őItala elfoglalt terület tisztán tartásáról,
(3) Epítésnél,bontásnálvagy tatarozásnáI a munkálatokat úgy kell végezni, az építési
és bontási anyagokat, a kiásott foldet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés
ne keletkezzen az ingatlanon kívül.

A könjti közlekedésrőI, eglséges szerkezetben a végrehajtásáról szóIó 1988. évi
I. Tv. 36. § (I) bekezdése alapjan: "A közut felbontásához, annak területén, az alatt
vagy felett építményvagy más létesítmény(a továbbiakban együtt: építmény)
elhelyezéséhe,z, a közut területének egyéb nem közlekedési célúelfoglalásához (a
továbbiakban együtt: nem közlekedési célúigénybevétel) a közut kezelőjének a
(4)

horzájárulása szükséges. A ltozzájárulásban a köát kezelője feltételeket írhat elő."
Helyi közut tekintetében a köát kezelőjén a körjegyzőt kell érteni.
(5) Tilos közűtra, útpadkara salakot, építésitörmeléket engedély nélhil helyezni! A
kozterületre kihordott hulladékot, kozutkezelői-hozzájárulási engedély nélkül
kihordott építésitörmeléket, az érintett köteles 24 óran belül saját költségén
ö s szetakadt ani, illetve elszállltam.
(6) A közut nem közlekedési célúelfoglalásakor, a köantkezelői hozzájárulási
engedélyben, a rendelet 1. sz. mellékletébenmegielölt közterület-hasznáúati díj kérhető.
7. § (l) A község területén tilos olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezru,
amely szennyezódést okoz.
(2)
gondozott zöldteniletre jármúvel rahajtani, azon parkolnt, azt bármi módon
^
károsítani tilos.
8. § (1) A közteűleten hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített
hirdetótáblán szabad engedély néllail elhelyezni - kivéve a választási eljárásról szóló
1997. éi C.tv. 42 §.-nak hatíiya alá eső válasáási plakátokat, hirdetményeket. Egyéb
helyeken való plakátok elhelyezéséhez kozterulet-használati engedély szükséges.
(2) Tilos az építményeket,kedtéseket, élő flikat bármilyen felirattal megrongálni. A
közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 őrán belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) A válasáási eljárásról szőlő 1997. évi C, N. 42. § (a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapjan iskola, óvoda, Polgármesteri Hivatal és egyéb kozintézmény
épületére kedtésére válasaási plakátot ill. hirdetményt kirakni tilos.
(3) Epületen (kapun, ablakon, só.) eryéb létesítménybenlévő, idejét múlt hirdetményt
az elhelyező koteles eltávolítani legkésőbb a felhívás kézhezvételétőlszámított 3 napon
belül, köteles továbbá u iw keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszátlításáról is
gondoskodni.
9. § (1) A kOzteruleten anyagot lerakni és tánolni, köáeruletet elfoglalni, ill.
rendeltetésétől eltérően hasznáLlni csak közterület-használati engedély - ennek keretei
kozott - alapján lehet.
A kOXerulet-hasznáíati díjakat az I. sz. melléklet 1ur1ghrnazzv.
(2),4 köztisztasággal.és a települési szilard hulladékkal összefíiggő tevékenységekrőI
szótó I/19\6(IL.2])ELM-EüM egtüttes rendelet 6. § (5) bekezűse alapján: A
kozterulet rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelésimunka stb. céljara)
törtónó használata esetén a hasznalattal érintett terület közvetlen környezetét a
használó köteles tisáán tartani.
(3) A köaerulet-használati engedélyt a polgármester adja.
(4) A közterulet-használati engedély kiadásánal ügyelni kell arra, hogy a köaerületen
lévő berendezések, felszerelési társyak, falg növények szabadon maradjanak és ne
rongálÓdjanak. A kiadott engedélyben meg kell hataroznt az esetleges helyreallítás
mődját, idejét és a költségviselési kotelezettséget, beleértve a környezetszennyezés
megszüntetését is.

(5) Közterületeq a köaisaaság megóvása és a baleset elkenilése véget a hulladékot,
szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni
tilos.
(6) Ha a köáerulet ideiglenes jellegu hasmílata, építésimunka végzésévelkapcsolatos
állvány, építóanyag, törmelék stb., elhelyezése cé§ából szükséges, a közterület_
hasznáLlati engedélyt az éptttetőnek vagy a kiütelezőnek kell kérnie.
(7) A köztertllet-használati engedély közérdekból bármikor üsszavonható.
(8) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az

engedélyezett célra, mértékben haszrrálja, díjfizetésikötelezettségének felszóütás
ellenére nem tesz eleget.
10. § (1) A jardaról letakadtott jeget, havat a

köát és járda ktizott úgy kell elhelyezni,
hogy se a gyalogos-, se a gépjárműforgalmat ne akadílyozza
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- az útkeresáeződési útvonalor1
- az úttorkolatbarr"
- a kapubejínat elé, annak szélességében,
- a tömegközlekedésre szolgaló j,ármű megallóhelyénél, a jármű megallóhelye és a járda
között,
(3) A jírdáről a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell
takadtani,
VeszéIyes hulladék

Veszélyes hulladék a 2000. évi XLIII tv.3 § b) pontja alapján, a
hulladékgazdalkodásról szóló törvény '2. számű mellékletben felsorolt tulajdonságok
közül eggyel vagy többel rendelkezó, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket
tartalmazŐ, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre

11.

§ (1)

kockázatot jelentő hulladék".
(2) Az, akinek a tevékenységesorán vagy következtében veszélyes hulladék
keletkezik, köteles az eííevonatkozó jogszabályokban (98/2001 (VI.15.) Korm. rend.)
előírt tárolási, kezelési, gyujtési és ártalmatlanítási feladatokat ellátni vagy elvégeztetni,
a nyilvántartásokat vezetti, bejelentési és egyéb kötelezettségének eleget tenni.

Levegő védelme
12. § (1) Ae egyedi fiitéssel rendelkező lakóh,izakban a megfelelően karbantartott
hizelőberendezésekben csak az aííaa berendezésre engedélyezetl trizelóanyagot
szabad elégetni.
(2)
egészségre káros égésterméketkibocsátó anyagot (ktilonosen
ipari^fiitóberendezésben
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égerni tilos.
13. § (1) A település területén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő
kibocsátásáv al járő tevékenység végzésetilos.
(2) A 2|/2002 (II.14 ) Korm. rend. 5. § (1) bekezdése alapján:
"Tilos a környezeti levegő olyan mértékűterhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettségetokoz, valamint a környezeti levegő bűzzet való
terhelése."
14. § (l) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezrri. Az engedélyt Bajót Mogyorósbánya körj egyzője adj a ki.

(2)

Az

Országos tűnédelmi szabályzat hgdásáróI szóló 351t9g6 (ilI.29)Bm
rendelet 67. § (2) bekezűse alapjan "a terybe vett tarlóégetés hel}ét, időpontját és
terjedelmét a megkezdés elótt legalább 24 őrávalaz illetékes hivatásos önkormálryzati
tűzoltóságnak be kell jelenteni."
(3) Az égetendő tarlót meg kell tisztítani a kommunális, illetve az ipari eredetű
hulladékoktól (műanyag, gumi, vegy§zer, festék stb.).
(4) Tarlóégetés során atűzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és az égetéstvégző
személy az ottásáről, az égetéstbefejezően köteles gondoskodnl. Az égetéssorán be
kell tartani a vonatkozó jogszabályi előínásokat.

(5) A köaűti k:zlekeüsrőI szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásaról szóIó 30/1988
(W.2I) Mt rendelet 3I. § (I) alqjan,'?. köát lakott területen kívüü szakasza mellett
aköztlt tengelyétől szárnított száa méteren belúl tilos tarlót, avaít, szemetet vagy más
anyagot égetni. E távolságon kívül, valamint lakott területen belü égetni allandó
felügyelet mellett és abban az esetben szabad, ha a közuton a láthatóságot nem
csökkenti."
15. § (1) a) T{ngyőjtás és égetésingatlanon beltil szeptember l-jétől ápriüs 30-ig,
szélmentes idóben megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigoruan betartandók.
Tartós fiistolés nem megengedett.
ó) Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május l-jétől augusztus 3l-ig) kerti
hulladék égetésecéljából űzgyűjtás szabad térben nem megengedett.
(2) Egetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztető módon lehet. Az égetéstvégző személy a trimakóhely oltásaról az
égetéstbefejezően köteles gondoskodni. A ttizet őrizetlenül hagyni nem szabad.
(3) A ttieelés, a ttizelőberendezés hasanálatának sánhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel atűzteqedése megakadílyozhatő,
illetőleg a ttiz eloltható.
(4)
égetendő hulladék nem tartalmaáat kommunális hulladékot, és ipari eredetű
^z (pl.: műanyagot, gumit, vegTszert, festéket, illewe ezek maradékait).
hulladékot
(5) Tilos védett természewédelmi teruleteq véderdő, fás vagy fenyves erdő területén
ttizet gyujtani.
(6) Kirandulóhely esetén csak a kijelölt tűzrakóhelyen történhet tűzrakás. A tőz
oltásáról az égetéstbefejezendően, M égetéstvégző személy köteles gondoskodni.
(7)
hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad
felmentést.
16. § (l) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögátett ponyvával,
nedvesített állapotban szabad szállítani.
(2) Epítésnél,tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásanál keletkezett port,
terjedésének megakadalyozásara wzzel kell nedvesíteni.
(3) Bűzós anyagot csak légmentesen lezárt tartallyal felszerelt járművön szabad
szallítani.
17. § (l) Az ingatlan teri,iLletén, valamint az ingatlan előtt az úttestig terjedő zöldsáv,
allergiát okozó növényektől (foleg parlagfii) mentes gondozása a tulajdonos,
(tulajdonos elérthetetlensége esetén az ingatlan használója) kötelessége. A parlagfii és
egyéb allergitt okozó növények irtásaról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az
idój árástól fiigső gyakorisággal kell gondoskodni.

A

Az

allergát okozó növénye§ gyorq gM, vegyszeres irtásának esetén a
Komárom - Esziergom Megyei Növényegészségrigyi és Talajvédelmi Álomás

(2)

szakvéleményeszi.iksége s,
(3) A legryakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az
tarlalmazza.

2. sz. melléklet

Víz védelme, folyékony hulladók
13. § Mogyorósbanya község, a 49l?00l GV.3) Korm.rend. 2. sz. mell, alapjan
rutrátérzékeny tenilet, ezért a mezőgazdasági tevékenység végzése során a 49l200I
(rV.3) Korm. rend.-ben foglaltakat kell figyelembe venni.

19. § (1) Tilos a meglévő élővffiolyásokat (az Mogyorósbrinyai-patakot és annak
mellékágait) eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a uz aramlásanak
viszonyait megvárltoztatni, a vízfolyások medrét, paítját szűkíteni, illetve feltolteni. A
karokozó köteles az eredeú allapot visszállítására, a karok megédtésére.
(2)
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt rárok és annak
^z
műtargyainak
tisxantartasaról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó

anyagok és más hulladékok eltávolításaról.
(3) Csapadékvíz ingatlanról történő kivezetése csak abban az esetben lehetséges,
amennyiben az ingatlan előtt arok található.
(a) Ha a wz tlta], sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt
lerakódása folytan a víz természetes lefolyása megváltoák és ezáLltal mások kárt
szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa - amennyiben a lerakódott anyagot felhívás
ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el tűrni köteles a
szükséges munkák elvégzését.Az azzal kapcsolatos kiadások valamint az okozott kár
költségei a mulasáást végző ingatlan tulajdonosát terhelik.
(5) Kijelölt vízmű védőterületen csak ..nztog: engedélyben meghatározott
tevékenység folytatható. Egyéb tevékenység esetén környezeti elemzés elvégzése
szükséges, melyre be kell szercaú a Környezetvédelrni Felügyelőség, a, ÁNTSZ,
VIZIG szakhatósági állasfoglalását. Be kell tartani a 12311997. (MI. 18.) Korm.
rendelet előírásait.
(6) Tilos a vizek fertőzése és karos szennyezése. Tilos a vtzelvezető rendszerekbe
veszélyes hulladékot, vegyszert, azak csomagolóanyagait, mergező anyagokat,
motorolaj szarmazékokat bevezetni.
(7)Minden olyan behatástól védeni kell a vtzelvezető rendszereket, ahol a vizek
öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak.
(8) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (pl.: hulladékot, iszapot,
papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető rirokba
szórni, beleönteni, beleseperni, v?gy bevezetni tilos.
(9) A település területén lévő patakba, belvtzelvezető árokba szennyvizet, trágyalevet
levezetni, partjait szilard vagy folyékony hulladék lerakásával beszennyezni tilos.
(10) Az Mogyorósbínyu-patak mentén lévő partmenti ingatlantulajdonosok,
foldhasanálók kötelesek biztosítani a vizek természetes lefolyását, a patak medrének és
partjának tisztaságát, hulladéktól hordaléktól való megisztítását.
patakhoz
kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelésétnem veszélyeztethetik.
20. § (1) Tilos ásott vagy firrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgezó hulladékot
juttatni, kutakat engedély nélktil betemetni.
21. § (1) Tilos a szennyvízcsatorna héúőz.atba csapadélnrizet bevezetni.
(2) Tilos a meglévö ivővlzvizellátást biáosító hálőzatoí veszélyeáetni, szabálytalar1
engedély nélhili rákötéssel az ivővtzet szennyezni.
(3) Szennyvizet a meglévó szenrtyvahálőzatba kell elvezetni. Szennyvízcsatorna
hianyában - annak elkésztiltéig- közműpótlő zfut szennyvíztározóba kell vezetni a
szennyvizet.
Q) Yíz.záróság biaosítása érdekében műanyag akna vagy wzzárő betonakna építése

a

A

a tulajdonosnak igazolni kell
lehetséges. Zárt rendszeű szerctytiáároző építésénél,
annak viz.zírőságát,
Új éptilet építésekora csatornaműre történő csatlakozás kötelező, annak
bixosítása az epíttetőnek a kötelessége.
(6) Tilos a szennyvizet kilocsolni.
(7)
közműpótló zárt szennyvíáározőből kiemelt szennyvizet a fogadásara
kia]akított és a hatóságok által engedélyezett telepen kell elhelyezni.
(8) A települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gyujtését és
száúlítasát szakvallalatolg valamint más szervek és eíTe szóló iparengedéllyel
rendelkező magánszemélyek végeáetilg a környezetvédelmi hatóság engedélyével,
vonatkozó jogszabalyi előírások betartásával. A szallítás csak a hatóságilag kijelölt
üdtőhelyre történhet. A fuvaroző az nrttést a menetlevélen igazoltatni köteles a
szennyvíáelep illetékesével.
22. § (1) Műtrágyát _ az egyéni felhasználónak alkalmi készleteit kivéve - csak zárt,
szivárgásmentes tárolóhelységben lehet tárolni.
(2) Telekalakitási és területrendezési munkák során az élő- és felszín alatti vizek
minőségétveszélyeáető anyagok felhasználása tilos.

('

A

Zajvédelem szabályozásáról
23. § (1) A település területén a megengedetnél nagyobb zajt vagy rezgést okozó
tevékenység folytatásara engedély nem adható ki, a telepítésnem engedélyezhető. A
meglévő ipari és egyéb létesítményekcsak a vonatkozó jogszabalyok, szabványok és
előírások betartásával tizemeltethetők.
(2) A zaj- és rezgésvédelemtekintetében a jogszabrilyokban közzétett hatályos
szabvárryok előírásait kell betartani.
(3) Tilos minden olyan tevékenység, amely mások pihenésétvagy nyugalmát bármely
módon zavaqa. Este 22 órától reggel 7 óráig a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú
helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon megzavarni tilos.
sáni rendezvények
{4) Vendéglátó-ipari helyek, szabadtéri előadások,
üzemeltetését, hangosítását csak a környezet zavarása nélkul lehet megoldani(kivéve az
önkormányzati rendezvényeket).
(5) Azon üzemeltetőt, aki hangosító berendezését engedély nélkul üzemelteti" a
jegyző kötelezi tevékenysége azonnali beszüntetésére.
(6) Aki a hangosító berendezést az engedélytől eltérően üzemelteti, attól engedélyét
- a hatályos jogszabalyi keretek között - vissza kell vonni.
(7) Belteruleten motoros kerti gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése22
őrátől reggel7 óraig tilos.
(8) A" építésimunkáktól származő zaj megengedett hatarértékeita8l20o2. (ITI.22.)
hatarértékeket minden üzemi
KöM_EüM együttes rendelet tarta7mazza.
kell.
(a
is)
érvényesíteni
létesítményre meglévőkre

nllt

A

Áilattartás
24. § (1) Kertes csaladi hánhoz tartoző ingatlanon mindenfajta haszonállat kisüzemi
módon tartható, ha a kisallat (baromfi, hrizinyul, galamb, stb.) ketrece, ólja, kifutója,
trágyatáralója a lakóépülettől 5 méterre, ásott lnittól 10 méterrg filrt kuttól 5 méterre
van elhelyezve.
(2) Kertes családi háahoz tartozó ingatlanon mindenfajta haszonáLllat kistizemi módon

tartható, ha a szarvasmarha, ló, öszvér, szarnír, kecske, ju[ sertés, stb. istá{lója, ól
kifutója" trágyatirolójq silótarolója a lakóéptilettöl 10 méterre, ásott kuttól 10 méterre,
filrt kuttól 5 méterre van elhelyezve.
vizek mezőgazdaság eredetű
Trágyázás, trágya tarolása során
(IV 3) Korm.rend. előírásait
49l20a1
védelméról
szóló
nitrátszennyezéssel szembeni
kell betartani.
(4) A trágya, trágyalé tarolása során az ngatlan tulajdonosa a trágyát csak zárható
vagy fedett, rés- és sávárgásmentes aknában, épületben tarthatja.
(5) Az állatok tartása és elhelyezése során vonatkozó jogszabályi előírásokat kell
betartani (a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állafuédelmi szabályairól szóló
32/|g9g (III.31) FMV rend., allatok védelméről és kíméletérőlszóló 1998. évi
)O(Wtr. fr.,
á{lategészségugyrol szóló 1995, évi XCI. tv., Áilat-egészségugyi
Szabályzat kiadásaról szőlő 4117997 (V.28) FM rend., a veszélyes állatokról és
tartásuk engedélyezésénekrészletes szabalyairól szóló 811999. (wIL 13,) KöM-FVMNKÖM_BM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járvanyok megelőzése
érdekébenszükséges jarvanyugy, intézkedésekről szóló 1811998. (VI. 3.) NM
rendelet).
(6) A haszonállat elhelyezésére szolgáló épületek és egyéb építményeketkönnyen
tisaantartható, hézagmentes, szilard burkolattal kell ellátni.
Q) 20a nm alatti telkeken haszonállat nem tartható.
(8) A kozség közterületén á]latot legeltetni tilos.

a

(3)

&

Szabálysértések
25. § Szabalysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedó pénzbírsággal sujtható, aki:
(I) u á]talabasanáút, illetve tulajdonat képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendberq gJomtól, gaztől nem tisáítja meg,[2. § (1), 5. §(1)]
(2)
ingatlan és az ingatlan előtti jarda tisztántartásaról (hó eltakadtásáról,
sikosság-mentesítéséről)nem gondoskodilt t3 §(2)]
(3) u ingatlan előtti arkot, folyókakat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja; yagy a
csapadékvízzavartalan lefolyását nem biáosítja,[3. § (5), 19. § (2), 19. § (8)]
(4) környezetkrirosító anyagot használ a járda, ill. a zöld terület tisztitására,

u

(5) u ingatlanan keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve aá
elentés nélkílla kiépített csapadékcsatornába vezeti, [ 1 9. §(3 )]
(6) a járdíról letakadtott havat a gyalogos-, illetve járműközlekedést akadályoző
módon rakja le. Havat útkeresáezódésben, úttorkolatban, kapubejarat elé,
köztiaemi szolgáItatási,
tömegközlekedésre szolgaló járműmegállóhelynél,
parkosított
illetve
létesítményre,
közérdekű
teületre rakja"U0.§]
felszerelési tárgyra,
(7) gépkocsit engedély nélkíilköztenileten tárol[3. §(9)]
(8) Köáeniletet szennyező anyagot nem megfelelően szállít, [3. §(7), (8), 16. § (l),
bej

a

(3

)]

(9) Hirdetményt, plakátot, engedély nélkúlnem a kijelölt helyre helyez kj, az
idejétmúlthirdetményt, plakátot nem távoütja el,[S.§]
(10) Allati tetemet elhagy, [ 4. § (1), (2} ]
(l1) Lakott teületen kívüli dUlőútat, határmezsgyét, árokpartot nem tart rendben,[5.
§(2)]

{I2) agondozott zOldterületre járművel rráhajt vaw azon parkol, t7. §(2)]
(13) közutr4 útpadkara salakot vagy építésitörmeléket engedély nélkül szállit vagy

elhelyez"[6 §(5)]
(14) Köát teruletét engedély nélkü felbont[6. §(a)]
(15) KöáerüIetet engedély nélhil hasznal,[9. §(1), (6)]
(16) Epítésitormeléket a megadott határidőn belül nem távoüt el, [6.§(l), (2), (3)]
(17) Epítéssorán, az ingatlanon kívü por és más szennyeződést okoz [6, §(3)]
(18) Tarló,,{agy avar és kerti hulladékok nyílt teren törterrő égetésétnem a
rendeletben foglaltak szerint végzi.[1a.§, 15. §(1), (2), (3X
(19) aki tüzelőberendezésébe §em az aííaa berendezésre engedélyezett túzelőanyagot
égeti Il2. §(1)]
(20) Tevékenységesorán nem akadáúyozza meg a por terjedését, [16. §(2)
(21) Nem végzi el vagy nem megfelelőenvégá el az allergát okoző növények irtását,
[ 17. § (1), (2) ]
(22) Szennyvizet nem a szennyvízcsatornába vagy a szennyvíáározőbahelyeúvagy a
szenrryvinározó nem megfelelően van kialakíwa,|21, §(3), (4), (5), (6)]
(23) Műtr ágy át, tr ágyát, trágy al& nem megfelelően tár ol |22. §( l ), 24. § (4)]
(24) Megengedetnél nagyobb zajtvagy rezgést okozó tevékenységet végez [23. § (1),
(3), (4), (7), (8)
(25) Hangosító berendezést engedély nélhil üzemeltet [23. § (5), (6)]
(26) Aki az ál7ataktarása során a szükséges védőtávolságokat nem tarja be[2a§ (1) és
(2)]
(27)HaszonáLllat elhelyezésére szant épület nem megfelelő [2a. § (6)]
(28)
előírtnál kisebb telken haszonáLllatot tart t24. § (7)]
^z
(29) Köztenileten
legeltett24. § (8)]
26. § (1) Az egyes szabálysértésekröl szőlő 21811999. Qil. 28.) Korm. rendelet 7. §
(1) és (2)bekezdései szerint kell eljárni azrnf, 37911b,en, aki.
a) közteniletet beszennyez, |7 . §(1), 9. §(2), (5X
szabálysértésekről szőlő 1999. évi D(IX. tv. 148. § szerint kell eíjátni azzal
^
szemben
aki:
a) tevékenységesorálr nem gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladék
elhelyezéséről [1l. §]
b) Egészségre, környezetre káros anyagot éget [ 12. §(2), 13. §, 1'5. §(4)]
{2}

A szabálysérésekről szőlő 1999. éü D(IX. tv. I47. § (19 bekezdés b) pontja
szerint kell eljárni a""al szemben aki:
a) természetvédelmi területen tizet gyujt, vagy kirándulóhelyen nem a kijelölt
tűzrakóhelyen gyújt ttizet [l5. § (5), (6)]
(4)
egyes szabalysértésekről szőlő2l8ll999. Qfi. 28.) Korm. rendelet 127. § b) és
^z
pontjai
c)
szerint kell eljárni azral szembeq aki:
a) csökkenti avu természetes hozamáq a vízfolyás medrét, partját sá3h,tti, feltölti,
ararnlásanak üszonyait megváltoaatja.[19. § (1), (4), (10)]
(5) Az egyes szabálysértésekröl szőlő 2l8/l999. ()fi. 28.) Korm. rendelet 126. § c)
pontja szerint kell eljárni azza7 szemben, aki:
a) wrtű védötemletén a védőteniletet érintő korlátozásokkal ellentétes tevékenységet
(3)

végeztl9.§(5)]

egyes szabá{ysértésekről szőlő21811999. ()il. 28.) Korm. rendelet 126. § a)
pontja szerint kell eljárni arzal szeltberr, aki.
a) élőűdolyásbq vízelvezető rerrdszeóe veszélyes hulladékot, vegyszert, mérgező

(6)

Az

any€ot, és eryéb fertőző
22 §(2)]

anyagot

juttat,í19-

§ (6), (7),

(9),2l-

§ (1), (2), 20. §,

27. § Aki a zajvédelem szabáyait megszegi u.30 000 Ft-ig t€rjedő szabálysértési
bírság mellett, a za1 és rezgésmérésköltsegeit is viseÜ. (ipari tevékarységnéla
zajkibocsátási hatarértéktullepése esetén az üzemeltetőt az I. foku környezetvédelmi
hatóság ajbksitg fizetésere köteleáeti).

záró rendelkezések
2s. § (l)A helyi környezetvédelmi rendelet 2003.november l-én lép hatalyba.
(2) Er"zel egyidejűleg a Köáisáaságról, állattartásról és kOaerulethasanálatról sáló
Mogyorósbárrya Község Önkormanyzat311992 (VI.11) sz. rendeletének 4. §-a 10. §-a
11.§-q 12.§-q 13.§-q 14. §-ahatalyátveszti.
(3) A rendelet kihirdeté§éröl a helyi önkormárryzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
l6. § (3) bekezdése értelmébena helyben szokásos módon ajegyző gondoskodik.
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