Sopronhorpács község Önkormányzata képviselıtestületének
14/2005.( XI.9)
RENDELETE
a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl,
a település tisztaságáról
Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján Sopronhorpács település 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
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Sopronhorpács település közigazgatási területén a köztisztaságot
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelıen rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsırendő közegészségügyi érdek,
ezért ennek elımozdításában mindenki köteles hathatósan közremőködni, a
szennyezıdést, fertızést eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni.
(4) A település egész területén a szervezett hulladékszállításról az önkormányzat
gondoskodik.
(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra és az azokkal összefüggı tevékenységre.
2. §
(1) Alapfogalmak:
a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék és az egyéb szilárd hulladék;
b) háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken
keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi főtésbıl keletkezett
salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai
hulladék (ideértve a mőanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék,
falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából
keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezı mennyisége nem haladja meg a rendelet
alkalmazása szempontjából szokásosnak minısülı mennyiséget, mely 15 liter,

c) nem háztartási hulladék: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az
épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó
nagyobb mennyiségő anyag, továbbá tőz- vagy robbanásveszélyes, mérgezı, illetve fertızı
anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben,
üzemekben, üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben
lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra,
hogy az a mőködési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem;
d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékő berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetıleg
közterületeken keletkezett szilárd hulladék) az ipari tevékenység során keletkezı, a b)
pontot meghaladó mennyiségő hulladék, építési törmelék;
e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a
települési szilárd hulladék kezelése;
f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, gyommentesítése,
hó- és síkosság mentesítése, illetıleg pormentesítése;
g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyőjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása.

II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3. §
(1) A község területén lévı ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmőveljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól – különösen a parlagfőtıl - megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegő takarításáról, síkosság-mentesítésérıl, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, hulladéktárolók kihelyezésérıl, ürítésérıl az
önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezıdés megszüntetése, a
szennyezıdést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minısül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig)
terjed.
(5) Az ingatlan elıtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.
(6) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek elıtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a
hulladék üzleti tevékenységbıl származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.

(7)

A tényleges használó köteles gondoskodni az út széléig terjedı részek
gyommentesítésérıl, kaszálásáról, a járda, az úttest vagy a szomszédos épület fölé nyúló,
illetıleg a közlekedést akadályozó növényzet szükséges nyesésérıl.

(8) Ónos esıtıl, jégtıl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel
kell hinteni, hótól meg kell tisztítani.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
főrészpor, kıporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzésérıl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(9) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.
4. §
(1) A közterületen lévı árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elıtti szakaszra terjedıen
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Jármőbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) A csapadékelvezetı árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tőz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezetı árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
5. §
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elıtti területen) az
építést végzı kivitelezınek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtıl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követıen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezınek kell gondoskodni
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezıdés ne
keletkezzen.
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésıbb a munka befejezésétıl számított 48 órán
belül a kivitelezést végzı szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet
helyre kell állítani, illetıleg meg kell tisztítani.
(5) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni!

6. §
(1) Közterületen szennyezı anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból
semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület
szennyezıdnék, a szennyezıdés elıidézıje köteles azt eltávolítani és a további
szennyezıdés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyezıdik, a
szennyezıdés elıidézıjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell
tisztítani.
7. §
(1) A község közterületén tilos jármővet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyezıdést okoz.
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyezıdés
közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre jármővel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani
tilos!

8. §
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élıfákat bármilyen felirattal megrongálni.
A közszemérmet és közízlést sértı feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévı hirdetményt az elhelyezı
köteles eltávolítani, legkésıbb a felhívás kézhezvételétıl számított 3 napon belül.

9. §
(1) Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított hulladéktartóba lehet
elhelyezni.
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat
beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegıjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élısdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

10. §
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármővek
tárolása közterületen tilos!
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevı 5 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
11. §
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetızetérıl az esıvíz, hólé a
járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévı tavakba, holtágakba, élı vízfolyásokba, belvízelvezetı árkokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait hulladék vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezni tilos!
12. §
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a
gyalogos, se a gépjármő forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
– a gyalogos közlekedési útvonalon,
– az útkeresztezıdésben,
– az úttorkolatban,
– a kapubejárat elé, annak szélességében,
– a tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél, a jármő megállóhelye és a járda
között,
– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekő létesítményein.
(3) A járdáról a havat hóesés után legrövidebb idın belül el kell takarítani.

III. Fejezet
Az avar és kerti hulladékok kezelése
13. §
(1) A kerti hulladékot elsısorban hasznosítani szükséges. Amennyiben a kerti hulladékot házi
komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a szervezett háztartási
hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti hulladék győjtése tároló edényben
történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendı. A fás szárú növények
nyesedékeinek égetése - kiszárított állapotban - e rendelet szabályainak betartásával
engedélyezett.

(2) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken az avar és kerti hulladék
kezelésérıl a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni az e rendeletben leírt
szabályok betartásával.

(3) A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar- és
kerti hulladék vízbe szórása tilos!
(4) A (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a kiszárított kerti hulladékot csak
olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem
veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetendı kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredető hulladékot (pl. PVC, veszélyes
hulladék).
(5) Égetni a szomszédos telken lévı épületektıl 20 m, saját telken lévı épülettıl 10 m
távolságon belül nem szabad. Égetni csak szélcsendes idıben szabad, a keletkezı hı és
füst a környezetében lévı zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem
jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben
tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló
helyiségekre sem. Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvıképes személy végezheti!
Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.
Közterületen égetni tilos! A tőz ırzésérıl, veszély esetén annak eloltásáról az égetést
végzı köteles gondoskodni. A parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
(6) Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegıréteg hımérsékleti változása)
miatt 8.00 és 18.00 óra között lehet végezni szélcsendes idıben.
Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! A szabadban tüzet gyújtani csak úgy
szabad, hogy a környezetre tőz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(7) Hatóságilag elrendelt általános tőzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
(8) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok) mentén - a létesítmény tengelyétıl
számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. (21/2001. (II. 14.)
Kormányrendelet 11.§ (3) bekezdés)
(9) Lábon álló növényzet, tarló, illetve szántóföldi növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
(21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 11.§ (4) bekezdés)
(10) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdıgazdasági fahulladék erdıvédelmi
célú, nyílttéri égetésére az erdık tőz elleni védelmérıl szóló 12/1997. (II. 26.) BM
rendeletben foglaltak az irányadók.
(11) Szabadban a tüzet ırizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha nincs már rá
szükség, azonnal el kell oltani. A tőzgyújtás helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket illetve létszámot kell készenlétben tartani, hogy a tőz terjedése
megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható legyen. Az égetésbıl eredı kárért az égetést
végzı személy felel, a polgári jog szabályai szerint. A téves jelzések elkerülése
érdekében az égetés helyét, idejét, a felelıs személy megnevezésével, telefonszáma
közlésével az égetés megkezdése elıtt a soproni Tőzoltóság ügyeletére be kell jelenteni,
valamint a helyi önkéntes tőzoltóságot is tájékoztatni kell.

(12) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi főtéssel rendelkezı lakóházakban megfelelıen
karbantartott tüzelıberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett
tüzelıanyagot szabad égetni. A tüzelıanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó
anyagot, ipari hulladékot, mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket, különösen veszélyes
hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelı berendezésekben vegyileg
kezeletlen tőzifa, szén, földgáz, PB-gáz, főtıolaj égethetı csak el. A háztartásban kis
mennyiségben keletkezı papírhulladék, veszélyesnek nem minısülı fahulladék háztartási
tüzelıberendezésben történı égetése külön engedély nélkül végezhetı. (21/2001.(II.14.)
Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdés)
(13) Az égéstermék-elvezetıvel rendelkezı tüzelı- és főtıberendezés csak a teljesítményének
megfelelı, illetıleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. Az építményben,
helyiségben csak olyan főtési rendszer létesíthetı, illetıleg használható, amely
rendeltetésszerő mőködése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Csak engedélyezett
típusú, kifogástalan mőszaki állapotú tüzelı- és főtıberendezést szabad használni. A
tüzelı-, főtıberendezés felügyeletét csak a berendezés mőködését ismerı és arra alkalmas
személyre szabad bízni. A szilárd tüzelıanyag-üzemeléső tüzelı- és főtıberendezést csak
szilárd tüzelı- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. A
tüzelı- és főtıberendezés, az égéstermék-elvezetı, valamint a környezetében levı éghetı
anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hıszigetelést kell alkalmazni,
hogy az éghetı anyag felületén mért hımérséklet a legnagyobb hıterheléssel való
üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetı anyagra gyújtási veszélyt. A gyártó, illetve
külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni
a tüzelı-, a főtı- és a hozzá csatlakozó hıhasznosító berendezés használatára és
karbantartására vontakozó tőzvédelmi követelményeket, valamint a berendezéstıl
megtartandó távolságokat. Az üzemeltetı, illetve a berendezés kezelésével megbízott
köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak
megfelelıen üzemeltetni. Éghetı padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd
tüzelıanyaggal üzemeltetett tüzelıberendezés ajtaja elé olyan nem éghetı anyagú
parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs
(szikra) ne juthasson az éghetı padozatra, illetıleg az a tüzelıberendezés környezetében
elhelyezett éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Salakot és hamut csak teljesen
lehőtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetıleg a
kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
(14) A tarló- és a növényi hulladék égetésének részletes szabályaira vonatkozóan az Országos
Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 26/2005. (V.28.) BM rendeletben foglaltak az
irányadók.
14. §
A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község
területén lévı parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását.

15.§
Zaj elleni védelem
A zajártalom mérséklése érdekében tilos szombaton reggel 7 óra elıtt és délután 18 óra után,
illetve munkaszüneti napokon és vasárnapokon 8 óra elıtt és 12 óra után erıs zajjal járó
munkát (főnyíró, motoros permetezı,főrészgép stb) végezni.

IV. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenırzése
16. §
(1) A hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni, amennyiben
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék győjtésére és átadására vonatkozó
kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételét mellızve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben
meghatározott szelektív győjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület
tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással
összefüggı kötelezettségeit megszegi:
fa) az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant felszólítás után nem mőveli meg,
nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
fb) a hulladéktelepen mérgezı, robbanó, sugárzó, fertızést keltı anyagot helyez el,
fc) hulladékot felhalmoz,
fd) a hulladékgyőjtı edénybe mérgezı, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végzı
dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármővet veszélyeztetı anyagot helyez el,
fe) a hulladékgyőjtıedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról,
fertıtlenítésérıl) nem gondoskodik,
ff) az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról,
síkosságmentesítésérıl) nem gondoskodik,
fg) az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
fh) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt
gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérıl nem gondoskodik,
fi) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
fj) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármőközlekedést akadályozó módon
rakja
le.
Havat
útkeresztezıdésben,
úttorkolatban,
kapubejárat
elé,
tömegközlekedéshez szolgáló jármő megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási,
felszerelési tárgyra, közérdekő létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
fk) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

fl)

szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a
csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetıleg a csapadékelvezetı árokba vezet, önt,
fm) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve
hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
fn) az e célra rendszeresített hirdetıtáblán kívül elhelyezett hirdetményt, plakátot nem
távolítja el,
fo) építményeket, kerítéseket, élıfát bármilyen felirattal megrongál,
fp) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és
berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
fq) a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkol,
fr) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy
elhelyez,
fs) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet,
gépjármővet közterületen tárol,
ft) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
győjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
fu) a településen lévı tavakba, holtágakba élıvízfolyásokba, belvízelvezetı árokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait hulladék, vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezi,
fv) a rothadó bőzös hulladék elszállításáról, megsemmisítésérıl haladéktalanul nem
gondoskodik,
fw) avar és kerti hulladékok kezelését, nyílt téren történı égetését nem a rendeletben
foglaltak szerint végzi, vagy
g) a kötelezett a jegyzı által hozott hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve az azokban
foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
17. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzat
4/1993/IV.30/ rendeletete.

Talabér Jenı
polgármester

Czupy Jánosné
körjegyzı
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