SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

KÜLÖNSZÁM

TÁJÉK OZTATÓ
A Zagyvaszántói Önkormányzat
hatályos helyi rendeleteiről
A Zagyvaszántói Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország uniós csatlakozási felkészülésének
gyakorlati végrehajtási szakaszában – 2002. év végétől
kezdve felülvizsgálta helyi rendeleteit. Ez a folyamat
április hónapban ért véget, melynek eredményeként az
1990. óta hatályban lévő rendeletei közül 22 rendeletet
helyezett hatályon kívül az önkormányzat, 9 rendeletet
módosított és – a költségvetési és zárszámadási tárgyú
rendeletein kívül – 13 új rendeletet alkotott.
A jogharmonizáció nem csak állami, hanem önkormányzati szinten is nagy mennyiségű és időigényes feladatot jelentett. Az önkormányzati rendeletek ugyanis
– ugyanúgy, mint a magasabb szintű jogszabályok – nem
állhatnak ellentétben a közösségi jogszabályokkal, és
nem akadályozhatják azok érvényesülését.
Magyarország 2004. május 1-jétől már teljes jogú
tagja az Európai Uniónak. Várhatóan újabb jogszabályok fogna k majd hatályba lépni, ezzel együtt újabb
helyi rendeleteket kell majd alkotni, illetőleg a meglévőket módosítani annak érdekében, hogy egységes jogalkalmazás legyen a tagállamok között.
Kérjük a lakosságot, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a változásokat, hiszen a jogszabály nem ismerete – ahogyan szokás ezt mondani – senkit nem mentesít a felelősség alól.
Az önkormányzat helyi rendeletei megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban, és a helyi újságban. A legfontosabbakról külön írásbeli tájékoztató
kiadása is szükségessé válhat.
Ez okból határoztuk el azt is, hogy az önkormányzat legújabb, és a lakosságot leginkább érintő rendeleteit a Szántói Hírek különszámában tesszük közzé.
Zagyvaszántó Önkormányzatának hatályos rendeletei – a költségvetési és zárszámadási tárgyú rendeletek
kivételével – a következők:

Hírei

XI. évfolyam 2. szám 2004. június

9/1999. (VIII. 12.) rendelet a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről
5/2000. (II. 24.) rendelet Zagyvaszántóért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről
11/2000. (X. 26.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
9/2001. (VI. 07.) rendelet a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
13/2001. (IX. 27.) rendelet a köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásról
2/2002. (III. 21.) rendelet az önkormányzat egyes rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről
6/2002. (III. 21.) rendelet a temetőről és a temetkezésről
10/2002. (IX.05.) rendelet a község helyi építési szabályzatáról
6/2003. /II.26./ rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9/2003. (X.30.) rendelet a helyi közművelődésről, és a kulturális
intézmény igénybevételéről
11/2003. (XII. 16.) rendelet a helyi iparűzési adóról
12/2003. (XII. 16.) rendelet a telekadóról
13/2003. (XII. 16.) rendelet az idegenforgalmi adóról
15/2003. /XII.16./rendelet az önkormányzat egyes rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről
17/2003. (XII.16.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről
1/2004. (II. 01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés és felnőtt étkeztetés térítési díjairól
2/2004. (II. 01.) rendelet az egyes szociális ellátásokról
4/2004. (II. 16.) rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjról
5/2004. (III. 25.) rendelet a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról
6/2004. (III.25.) rendelet az Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjáról
7/2004. (III. 25.) rendelet a lakáscélú támogatásokról
8/2004. (III. 25.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól
11/2004. (IV. 30.) rendelet az önkormányzat egyes rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről
12/2004. (IV. 30.) rendelet az önkormányzat egyes rendeleteinek
felülvizsgálatáról
13/2004. (IV. 30.) rendelet a környezetvédelemről és a köztisztaságról
14/2004. (IV. 30.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
15/2004. (IV. 30.) rendelet a közterület használatáról és a közterület-használati díjakról
16/2004. (IV. 30.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról
17/2004. (IV. 30.) rendelet az állattartásról.
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Az alábbiakban néhány fontosabb rendelet kivonatos formában
történő közlése következik

1/2004. (II.01.) rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról,
valamint a gyermekétkeztetés és felnőtt
étkezés térítési díjairól
Az önkormányzat személyes gondoskodás keretében étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít.
A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjat
az önkormányzat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) étkeztetés - ebéd
266.-Ft
- étel házhoz szállítása
25.-Ft
b) házi segítségnyújtás óradíja
281.-Ft (Áfa mentes)
c) Idősek Klubja
266.Ft
(a díjak az ÁFA-t tartalmazzák)
Az Idősek Klubja és a szociális étkeztetés keretében fizetendő
személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jövedelmének figyelembe vételéve az alábbiak szerint kell megállapítani:
0-25.000.-Ft
25.000-30.000.-Ft
30.000-40.000.-Ft
40.000-50.000.-Ft
50.000.-Ft felett

35 %
60 %
75 %
90 %
100%

93.-Ft
160.-Ft
199.Ft
239-Ft
266.-Ft

2004. június (különszám)

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások:
- időskorúak járadéka
- rendszeres szociális segély
(ezen belül részletesen szabályozva van az aktív korú
rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása)
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- átmeneti segély
- temetési segély
- köztemetés
- közgyógyellátás
A fenti ellátásokat a polgármesteri hivatalban – a rendelkezésre
álló formanyomtatványon vagy külön kérelembe – lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a rendeletben előírt mellékleteket, nyilatkozatokat. A támogatás odaitéléséről az önkormányzat szociális-,családügyi- és oktatási bizottsága vagy a polgármester dönt. Az eljárás előkészítése, a támogatás kifizetése a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik.

4/2004. (II. 16.) rendelet
az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért és a
közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjról
3. § (1) Az ivóvíz szolgáltatás díja: 163.-Ft/m3 + áfa

Az önkormányzat a gyermekvédelemről szóló törvényben meghatározottak alapján az alábbi alapellátásokat nyújtja:
- óvoda
- iskolai napköziotthon
- étkeztetés (menza)
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

(2) A csatornaszolgáltatás díja:

135.-Ft/m3 + áfa

6. § (3) d) pont : Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, ha az önkormányzat locsolási kedvezményt adott.

2/2004. (II. 01.) rendelet az egyes
szociális ellátásokról

7.§ (1) Locsolási célra a május 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszakban fogyasztott ivóvízmennyiség vehető figyelembe. A kedvezmény mértéke az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 20 %-a.
(2) A kedvezményre valamennyi fogyasztó jogosult, akinek ingatlana a csatornahálózatba be van kötve.
(3) A locsolási kedvezményre vonatkozó igényt a szolgáltatónál
kell bejelenteni a jogosultság fennállására vonatkozó nyilatkozattal.
(5) A jogosultság a bejelentőt az igény elbírálását követő hónap
1. napjától illeti meg. A jogosultság egyszeri megszerzése
után az ingatlanra vonatkozó kedvezmény a rendeletben meghatározott feltételek fennállásáig a fogyasztót folyamatosan
megilleti.

E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi
sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő,
pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit.

8.§ (1) A környezetterhelési díjra vonatkozó szabályokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.törvény és az
egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyagmennyiség meghatározás módjáról,
valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003.
(XII. 24.) Kormányrendelet tartalmazza.

Óvoda (napi háromszori étkezés)
Iskolai napköziotthon
(napi háromszori étkezés)
Iskola ebéd (menza)

233.-Ft
276.-Ft
190.-Ft

Az önkormányzat intézményeinél alkalmazásban lévő felnőttek
részére az önkormányzat étkezési lehetőséget biztosít (ebéd)
Az intézményi térítési díj
236.-Ft
Vendég étkeztetés térítési díja
302.-Ft

2004. június (különszám)
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7/2004. (III. 29.) rendelet a lakáscélú
támogatásról
A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek)
részére e jogszbálybanb meghatározott tipusú lakásszerzésükhöz – lakáshelyzetük megoldásához – anyagi támogatást nyújtson.
A lakáscélú támogatásra az önkormányzat éves költségvetésében előirányzatot hagy jóvá, melynek felhasználásáról a képviselő-testület – a szociális-, családügyi- és oktatási bizottság javaslata alapján – dönt.
A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon, a
szükséges mellékletekkel együtt a polgármesteri hivatalba kell
benyújtani.

8/2004. (III. 03.) rendelet
a gyermekvédelem
helyi szabályozásáról
E rendelet célja, hogy meghatározza Zagyvaszántó Önkormányzata által biztosított – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben is szabályozott, a
gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait, feltételeit, mértékét, igénybevételük rendjét, a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
Pénzbeli ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- tankönyv támogatás
- gyermekek karácsonyi támogatása
Természetbeni ellátások
- a támogatás megállapítható készpénzben
és természetbeni ellátás formájában is.
Gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
- gyermekjóléti alapellátások
ezen belül: - gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek átmeneti gondozása
- gyermekek napközbeni ellátása: - óvoda
- iskolai napközis foglalkozás
- gyermekek átmeneti gondozása

5/2004. (III. 03.) rendelet
a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező
települési folyékony hulladékok összegyűjtésére, elszállítására
és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.
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A rendelet hatálya
2. §.
(1) A rendelet tárgyi hatálya a Hulladékgazdálkodásról szóló
törvényben / Hgt-ben/ meghatározott települési folyékony
hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
(2) A rendelet terülelti hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyzésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint Zagyvaszántó területén a szolgáltatást igénybe vevő
ingatlanok tulajdonosaira, használóra (továbbiakban: tulajdonos), ahol a folyékony hulladék keletkezik.
Az önkormányzat
közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §.
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező folyékony hulladék begyűjtésére közszolgáltatást szervez és
tart fenn.
(2) Az Önkormányzat feladata különösen:
a) A közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása
b) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes, a
jogszabályban meghatározott hatósági jogkör gyakorlása
c) A közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban
nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása
A szolgáltató
4. §.
(1) Zagyvaszántó közigazgatási területén a kötelező települési
folyékony hulladék összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatokat
Sági István és társa, mint közszolgáltató 2004. december 31ig jogosult illetve köteles ellátni.
(2) A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére
számlát és a számla mellékletét képező „ellenőrző szelvényt”t kiállítani, melynek megrendelőnél maradó példánya az önkormányzat által nyújtott lakossági támogatás igénybevételének bizonylatát képezi.
(3) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – jelen rendeletben szabályozott módon –
az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.
A szolgáltató kötelezettségei
5. §.
(1) Az összegyűjtött szennyvizet a HUNVIRON KFT. (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett szennyvíztelepre (Lőrinci) az erre a célra kialakított műtárgyban kell a szolgáltatónak ürítenie. Belépéskor a szolgáltató az „ellenőrző szelvény”
ürítő helyen maradó példányát a szennyvíztelepen leadja.
(2) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.
(3) A szolgáltatót a közszolgáltatásból ki kell zárni, amennyiben
a folyékony hulladékot nem az 5. § (1) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. A kizárásról a képviselő-testület dönt.
(4) A szolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.
(5) A szolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított
24 órán belül köteles elvégezni.
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A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások
6. §.
(1) A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az
erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
(2) A gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a szolgáltató
azonosító számát, jelét jól olvasható, nagyobb távolságból.
Is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű felületen fel kell tüntetni.
(3) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a szolgáltatónak a
szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és
fertőtlenítenie kell.
(4) A szolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi,
környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.

(1)

(2)

(3)

(4)

Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei
7. §.
Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül, a külön jogszabályokban meghatározott módon köteles megvalósítani, és abban a szennyvizet úgy gyűjteni, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést.
Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-13. §-ai, illetve a 20-21. §-ai és a 23. § b,)
pontja alapján – e rendeletben meghatározott, a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását
köteles igénybe venni.
A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján
köteles e rendelet szerinti díjat megfizetni.
A szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területeken élő lakosok támogatásban részesülnek,
összege az önkormányzat éves költségvetési rendeletében
kerül meghatározása. A lakossági települési folyékonyé hulladék ártalmatlanításának támogatására központilag kapott
összeget az önkormányzat a fajlagos lakossági ráfordítások
csökkentésére fordítja, illetve a bemutatott számla és az „ellenőrző szelvény” alapján a köbméterenkénti fajlagos összeget visszatéríti.

A közszolgáltatási szerződés létrejötte
8. §.
(3) A települési folyékony hulladék elszállítását a szolgáltatást
igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.
(4) A szolgáltatást igénybe vevő a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy
telefonon hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig jelentheti be.
386-110 telefonszámon vagy Mobil: 06-20-457-7327
386-280 telefonszámon vagy Mobil: 06-20-9421-497
A közszolgáltatás díja
9. §.
(1) A közszolgáltatás díját a Képviselő-testület határozza meg.
A folyékony hulladék gyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos 1000.-Ft/m3 díjat köteles
fizetni.
(2) A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

2004. június (különszám)

10. §.
(1) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a
szolgáltatás mennyiségének, ill. gyakoriságának szorzata.
(2) A közszolgáltatási díjat az igénybevevő – a teljesített közszolgáltatás alapján, a szolgáltató által kiállított számla ellenében utólag köteles megfizetni.
A rendelkezések betartásának ellenőrzése
11. §.
(1) A nyílt árokba, csapadékvíz-elvezető rendszerbe, vízfolyásba, élő vizekbe, kutakba történő illegális bevezetések ellenőrzéséről az önkormányzat gondoskodik.
(2) Az üzemeltető a Szennyvíztelepen havonta összegyűjtött „ellenőrző szelvények” ürítő helyen maradó példányait a Polgármesteri Hivatalnak – a hó utolsó napjával – átadja.
Hulladékgazdálkodási bírság
12. §.
(1) A jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szab ki a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
magállapításának módjáról szóló 271/2001. /XII.21./
Korm.rendelet szerint, a Hgt.49.§. alapján.

13/2004. (IV. 30.) rendelet
a környezetvédelemről és a
köztisztaságról
A környezeti elemek védelme
2.§.
(1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti
rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. ( Kötv.14.§.(1).
(2) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a
föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. (Kötv. 15.§.(1).
(3) Zagyvaszántó közigazgatási területét csak a Rendezési Tervben meghatározott célra lehet felhasználni.
A víz védelme
3.§.
(1) A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok
készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy
hatósági határozatban – kijelölt megkülönböztetett védelem
alatt álló (védett) területekre. ( Kötv. 18.§.(1)
(2) A víz alapvető életfeltétel és korlátozottan előforduló erőforrás, ezért a község közigazgatási területén meg kel akadályozni mindenfajta káros hatású anyag, hulladék talajba illetve vízbe jutását, beszivárgását.
(3) Szennyvizet csak a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásoknak megfelelően létesített, szennyvíztárolóba, vagy
szennyvízcsatornába lehet bevezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni.
Tilos a szennyvizet élő vizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, csapadékcsatornába, nyílt árokba vezetni, illetve gyűjteni. Az ilyen, már meglévő bekötéseket meg kell szüntetni.
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(4) A településen a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező folyékony hulladék összegyűjtésére, ártalommentes elhelyezésére az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályait külön rendelet tartalmazza.
A levegő védelme
4. §.
(1) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól,
amely azt vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.
(2) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél megvalósulásánál, folytatásánál, valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok
kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. (Kötv.
22.§.(2)- (3).bek.)
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szabályok
5. §.
(1) Háztartási tüzelőberendezésben hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.
(2) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladékot,
veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető [A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 11.§. (2) bek.]

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Növényzet égetésére vonatkozó szabályok
6. §.
Vonalas létesítmény (közút, töltés, árok bevágás stb.) mentén
– a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül –
bármely növényzet égetése tilos.
Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve,
ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék
– elemi kár kivételével – bármilyen más okból eredően kigyullad.
Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére külön
jogszabályban foglaltak az irányadók (21/2001.(II.14.) Korm.rendelet a11.§ (3)-(6)bekezdés)
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
7. §.
Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
A nem komposztálható kerti hulladék égetése március-április-május és szeptember-október-november hónapok kivételével tilos.
Tűzgyújtás és égetés a (2) bekezdésben szereplő időszakban
heti egy napon, pénteki napon 8.00-18.00 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum 1 óra
hosszáig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
Avar és kerti hulladékot csak száraz állapotban, egyszerre
legfeljebb 1 m3 mennyiségben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szabad égetni.
Az égetés környezeti kárt, tűz- és robbanásveszélyt nem okozhat, és az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.
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(6) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy
egyéb hulladékot (műanyag, gumi, vegyi anyag, veszélyes
hulladék stb.).
(7) A tűz őrzéséről és annak eloltásáról az égetést végző személynek gondoskodnia kell.
(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e
rendelet nem ad felmentést. A tűzgyújtási tilalom hirdetés
útján történő közzétételéről a helyben szokásos módon kell
gondoskodni.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
8. §.
(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített
ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál
keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell
nedvesíteni.
(3) A por képződésének megakadályozása érdekében törekedni
kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak
legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.
(4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt
járművön szabad szállítani.
(5) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika
alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illetőleg a lakosságot
zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását vagy betiltását
a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján a környezetvédelmi hatóság határozatban írja elő. (21/2001. Kormányrendelet 14. §.).
Levegővédelmi követelmények megszegése
9. §.
(1) Eseti légszennyezési bírság megfizetésére köteles az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a levegővédelmi követelményeket nem tartja be, illetve megszegi. [21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 22. §. (1) bek.].
(2) A levegőtisztaság-védelmi bírság eseteire és legnagyobb mértékére vonatkozó szabályokat, valamint a bírság megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet tartalmazza.
Allergén növények elleni védekezés szabályai
10. §.
(1) Az egyes ingatlanterületek gyom- és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos illetve a használó kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
(2) A területen található allergén gyomok irtását a lehetséges
eszközök (mechanikus eszközök, engedélyezett készítmények,
vegyszerek) felhasználásával kell elvégezni.
(3) Az allergén növények felismerésének elősegítéséről továbbá a parlagfű és más gyomok okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a helyben szokásos módon ( szórólapok illetve hirdetmény útján ) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(4) A károsítók elleni védekezési kötelezettségre a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 1-4
§-a rendelkezik.
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(5) A növényvédelmi kötelezettség megszegőivel szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni., melyre vonatkozó rendelkezéseket a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 60-61. §-a tartalmazza.
Az épített környezet védelme
11. §.
(1) A község területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a Rendezési Terv övezeteket
határoz meg
(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön
jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők. (Kötv. 25. §. (2) bekezdés.
Hulladékok
12. §.
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére az önkormányzat közszolgáltatást
szervez és tart fenn, melynek részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.
Zaj és rezgésvédelem
13.§.
(1) E fejezet a kulturális, szórakoztató, sport, reklám, hírközlés és
más egyéb célt szolgáló hangosító berendezések valamint a
lakossági tevékenységből származó zajterhelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, az ingatlan karbantartásához feltétlenül szükséges mértékű zajterhelések nélkül.
(2) 22 óra és reggel 6 óra között, valamint vasárnap egész nap
nem szabad olyan tevékenységet végezni, mely zajhatása a
környéken lakók nyugalmát zavarja.
(3) A zenét szolgáltató vendéglátó üzletet üzemeltetni csak úgy
szabad, hogy a szórakozóhely együttes zajhatása nem haladhatja meg az engedélyezett határértéket. A zaj és rezgéstechnikai határértékek megállapításáról a 8/2002. (III. 22.) KÖMEÜM együttes rendelet rendelkezik.
Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
14. §
(1) A köztisztaság megőrzéséhez mindenki köteles hathatósan
közreműködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységektől illetőleg magatartástól tartózkodni. (1/1986. (II.21.)
ÉVM-EÜM együttes rendelet továbbiakban: ÉVM-EÜM rendelet) 2.§.(1) bekezdés.)
(2) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan kezelője,
tartós használója illetőleg haszonélvezője ( a továbbiakban
együtt: tulajdonos) másnak a használatában lévő ingatlanok
( ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg a bérleti jogviszonyból származó kötelezettség
szerint – a bérlő ( a továbbiakban együtt: használó) köteles
gondoskodni. (ÉVM-EÜM rendelet 4. §.)
15.§.
(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a tulajdonos köteles
gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter
széles területsáv illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az
úttestig terjedő teljes terület).
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b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.[ÉVM-EÜM
rendelet 6.§. (1) bek.]
(2) A szórakoztató, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a
hulladékot eltávolítani. [ÉVM-EÜM rend.6. §. (4) bek.]
16.§.
(1) Az ingatlan előtti járdaszakaszt szükség szerint, de legalább
hetente le kell takarítani.
(2) A tényleges használó illetve a tulajdonos kötelessége a járda
mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok
megfelelő nyesése.
(3) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint,
akár naponta többször le kell szórni. A szórásra bomló, szerves környezetkárosító anyagot használni nem szabad, célszerű a homok, nem darabos hamu, fűrészpor, kőporliszt használata, melynek beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodni.
(4) Saroktelek esetén az ingatlan használóját, tulajdonosát terhelő munkálatokat mindegyik utcafront felől el kell végezni.
17.§
(1) Az ingatlan előtti gyalogos és jármű behajtók, átereszek létesítése során biztosítani kell a csapadékvíz természetes lefolyását, ezért a létesítendő áteresz átmérőjének legalább 30
cm-nek kell lennie.
(2) A járműbehajtók létesítéséhez a külön jogszabályszerinti engedély beszerzése szükséges. Engedély nélkül létesített bejárók esetén – ha annak rendeltetése nem megfelelő, és nem
folyik el a csapadékvíz – az ingatlan tulajdonosa köteles az
átereszt megfelelő méretűre cserélni az esetleges károk megelőzése érdekében.
(3) Az ingatlan előtt lévő árkok, folyókák, átereszek tisztántartása, azok megrongálódás esetén történő helyreállítása, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása ( kaszálás, iszapolás) az ingatlan használójának illetve tulajdonosának kötelessége.
(4) Az ingatlan használóját, tulajdonosát terhelő munkálatokat
annak elmaradása esetén – eredménytelen felszólítást követően – az önkormányzat a tulajdonos, használó költségére
elvégeztetheti.
(5) A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet, trágyalevet
bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot ( szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz-és
robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz elvezető árokba
szórni, önteni tilos.
18. §.
(1) Az ingatlanok területén a növényvédelem, az ingatlan zöldterületének létesítése, fenntartása, gondozása, a kártevők és
az allergén növények irtása a tulajdonos illetve a használó
kötelessége.
(2) A község területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek ( üzletek, vendéglátó helyek) környezetének folyamatosa rendben tartása az üzemeltető kötelezettsége.
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(3) A lakott területen kívüli dűlőutak, árkok, árokpartok tisztántartása, a gyomnövények irtása, a növényvédelmi munkák
elvégzése a mezőgazdasági ingatlant használó kötelessége.
Zöldterületek védelme
19. §.
(1) a) A község közigazgatási területén zöldterületnek minősül
- a Millecentenáriumi Park
- Rákóczi úti Emlékpark
- a játszóterek
- Nagymező utcai parkok
- Szabadság téri park
- a sportpálya
- az utcai zöldsávok
- virágágyások
b.) A község védett fái:
- Könyvtár kertjében lévő bókoló hárs
- Védett fasor: Bajcsy Zs. úti fasor
(2) Zöldterületnek tekintendő az a terület is, amelyen a fásítás
vagy parkosítás munkáit már megkezdték.
(3) Zöldterületen tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, a fák, növények rongálása.
Játszótéren ebet sétáltatni még pórázon sem lehet.
Vegyes rendelkezések
20. §.
(1) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por, csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a
további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét vagymás olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
(4) Fákon, közterületeken álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos.
(5) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt
elhelyezte illetve elhelyeztette.
(6) Amennyiben ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, a
költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.
(7) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartályban szabad elhelyezni.
(8) Úttestet, járdát, egyéb közterületet bármiféle szeméttel beszennyezni tilos.
(9) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi
vagy arra káros hatással van.

Szabálysértési rendelkezések
21. §.
Aki e rendelet 3.§ (3) bekezdésében, 15. § (1)bek. a), b), c) pontjában 15. §. § (2) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (3) és (5) bekezdésében, 18. § (1)-(2) –(3) bekezdésében, 19.§ (2)-(3) bekezdésében, 20. § (1)-(2)-(3)-(5)-(6)-(7) bekezdéseiben meghatározott
magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – és a cselekmény nem tartozik más szabálysértést megállapító
jogszabályi rendelkezés hatálya alá – szabálysértést követ el és
30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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Zagyvaszántó Önkormányzatának
15/2004. (IV. 30.) rendelete
a közterület használatról és a
közterület-használati díjakról
A közterület használata
3. §.
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használata közterület-használati engedély alapján történhet, a (2) bekezdésben foglaltak szerint:
(2) Közterület-használati engedély szükséges:
a) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs
árusítására szolgáló) ideiglenes építmény elhelyezéséhez
b) közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek
céljára szolgáló létesítményekre, területre
c) önálló hirdetőberendezés (tájékoztató tábla, cégtábla stb.)
elhelyezéséhez.
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére
e) Alkalmi és mozgóárusításra, kereskedelmi-szolgáltató tevékenységre, ha az a közterület igénybevételét teszi szükségessé
f) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, búcsú, sport és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység céljára
g) A közműbekötő vezetékek elhelyezése céljából tartós közterület-használathoz, ha az a közterület (burkolat) bontásával jár.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a) közút, járda építésével, javításával kapcsolatban a közút,
járda területének elfoglalásához
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját
szolgáló berendezések elhelyezéséhez
c) közterületen a közmű üzemeltetők által végzett hibaelhárítás miatt igénybe vett közterület-használathoz
A közterület-használat engedélyezése
4. §.
(1) A közterület-használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati
hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A döntés előkészítését a jegyző végzi – a Polgármesteri Hivatal e tárgyban illetékes ügyintézőjének bevonásával.
(3) A külön jogszabályban előírt szakhatósági hozzájárulások
beszerzéséről a kérelmező gondoskodik.
5. §.
(1) A közterület tartós, állandó jellegű használatához – feltéve,
hogy a használat módja nem esik e rendelet 3. § (2) bekezdése hatálya lá – képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges.
Az engedély iránti kérelem
6. §.
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, állandó lakóhelyének vagy telephelyének címét
b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására
jogosító okirat illetve építési engedély számát
c) a közterület-használat célját, időtartamát
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d) a közterület-használat helyének, a használat során elfoglalt terület mértékének pontos meghatározását, és a használat tervezett időtartamát

Az engedély érvénye
7. §.
(1) A közterület-használat
- meghatározott ideig
- meghatározott feltétel bekövetkezéséig
- visszavonásig engedélyezhető
(2) A meghatározott időre szóló engedély érvénye – az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott
kérelemre – meghosszabbítható.
Az engedély megadásának feltételei
8. §.
Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a rendezési terv előírásait, a köztisztasági, környezetvédelmi, közegészségügyi szabályokat, továbbá a közreműködő szakhatóságok által előírt követelményeket.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

A közterület-használati díj
10. §.
A jogosult a közterület-használatért díjat köteles fizetni.
A közterület-használati díjakat e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a
hozzájárulásban meghatározott időtartamra és mértékben kell
megfizetni.
A díjat az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.
Alkalmi vásár, búcsú alkalmával történő árusítás esetén a közterület-használati díjat – átvételi elismervény (nyugta) ellenében – a Polgármesteri Hivatal által megbízott személy szedi be.
A létesítménnyel lefoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső alapterületét, címvagy hirdető tábla esetén annak hirdetési felületét kell számításba venni.
A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
A díjat az engedélyes
a) éves használat esetén a tárgyév első hó 10 napjáig
b) évközi kezdés esetén a határozat kézhezvételétől számított
30 napon belül egy összegben
c) heti vagy napi használat esetén a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben vagy a helyszínen köteles megfizetni.

Járművek tárolása
11. §.
(1) Közterületen üzemen kívül helyezett jármű, üzemképtelen jármű, elhagyott jármű nem tárolható, erre közterület-használati engedély nem adható. A tulajdonos (üzembentartó, használó) a fenti járművet a saját költségén köteles a közterületről
a felszólítást követő 8 napon belül eltávolítani.
(2) Ha az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen jármű tulajdonosa ismeretlen, vagy a tulajdonos a felszólítást követő 8
napon belül sem szállította el a járművet, a polgármester elrendelheti a gépjárműnek – az önkormányzat által kijelölt
helyre történő- elszállítását.

2004. június (különszám)

(3) Elszállítás esetén a jármű műszaki állapotát a szállítást végző
valamint a polgármesteri hivatal jelen lévő ügyintézője jegyzőkönyvben rögzíti valamint fényképfelvételt készít.
(4) Ha a jármű tulajdonosa csak az elszállítás után állapítható
meg, az elszállító azt követően köteles a tulajdonost 3 napon
belül a felmerülő költségek megfizetésére és a jármű azonnali
elszállítására felszólítani.
(5) A polgármesteri hivatal az elszállítás napjától számított
a) egy évig köteles gondoskodni a járművek tárolásáról. A
tárolás díja 1.000,- Ft/nap.
b) A járművet a tulajdonosának a felmerülő költségek
mégtérítése után köteles kiadni
c) Egy év eltelte után a ki nem váltott járművet – szakértő
felértékelése után – értékesítheti.
d) Az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségek
levonása után 1 évig elkülönített számlán kell kezelni, ezt
követően az önkormányzatot illeti meg.
12. §.
(1) Mezőgazdasági gépek, szállító járművek – amennyiben azokat a tulajdonos saját ingatlanán nem tudja elhelyezni – közterület-használati engedéllyel helyezhetők el a kijelölt közterületen. E célra – amennyiben a közlekedés biztonságát nem
zavarja – az ingatlan előtti közterület, egyéb esetben a következő területek jelölhetők ki:
- Bajcsy – Ifjúság úti összekötő út – Ifjúság úti üres telek
- Szennyvíztisztító melletti terület
- Idősek Otthona melletti terület
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használat engedélyezése esetén a kérelmezőnek be kell szerezni a közút kezelőjének hozzájárulását.
Önálló hirdetőberendezés és köztárgyak elhelyezése
13. §.
Nem helyezhető el hirdetőberendezés és hirdetmény:
a) országos közút belterületi szakaszán a Közúti Igazgatóság
által meghatározott sávban
b) KRESZ- és útbaigazító táblák előtt és után a menetirány
szerinti 50 méteres távolságban
c) Veszélyes útkereszteződés, útcsatlakozás előtt és után 30
méteres távolságon belül:
- Bajcsy u. – Rákóczi u. kereszteződése
d) középületek falain
e) közterületen álló fákon
f) hidak védőkorlátjain.
A közterület jogszerűtlen használatának következménye
14. §.
(1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a
hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a
közterület eredeti állapotát saját költségén – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.
(2) Az engedély nélküli használat tartamára – a szabálysértési
jogkövetkezményeken túlmenően – a használót az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell
kötelezni.
(3) Ha a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az engedélyező hatóság a használó terhére és veszélyére gondoskodik a közterület-használat megszüntetéséről.

2004. június (különszám)
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15. §.
Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt
feltételektől eltérő módon veszi igénybe, szabálysértést követ el,
és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
1.sz. melléklet
Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004.(IV.30.)
a közterületek használatáról szóló rendelethez
A közterületek ideiglenes jellegű használati díjai Zagyvaszántó
Község illetékességi területén
1. Árusítófülke, pavilon, árusító pult
400 Ft/m2/hó
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 1.000 Ft/hó
3. Haszonjárművenként
3.000 Ft/év
-Teher- és különleges gépjárművek valamint
ezek vontatmányainak elhelyezésére
1.000 Ft/hó
- Személyszállítást végző
járművek, autóbuszok
1.000 Ft/hó
4. Önálló hirdetőberendezések, táblák
500 Ft/m2/hó
- Transzparensek (felülete m2-ben)
50 Ft/m2/nap
5. Építési munkával kapcsolatos építőanyag-és
törmeléktárolás, állványelhelyezés
100 Ft/m2/hó
6. Mozgóárusítás:
1.000 Ft/nap
7. Vendéglátóipari előkert:
400 Ft/m2/hó
- Kitelepülés
8. Alkalmi vásár, búcsú
100 Ft/m2/nap
9. Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével –
esetenként kell megállapítani.
10. Közterület közmű-bekötővezeték elhelyezése céljából
felbontás egyszeri díja:
21 500.- Ft

Zagyvaszántó Önkormányzatának
14/2004.(IV.30.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról
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Értelmező rendelkezések
3. §.
E rendelet alkalmazásában:
(1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék. ( pl. a konyhai hulladék, papír, üveg,
csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék,
kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa valamint
a lakóházban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető
más hulladék).
(2) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagyfelhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik.
(3) Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.
(4) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában, vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
(5) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására
szolgáló telephely [213/2001.(XI.14.) Korm. Rendelet 3. § e)
pontja].
(6) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.
(7) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan
megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.

Hulladékkezelési közszolgáltatás
2. §.
(1) Zagyvaszántó Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2004.év december hó 31. napig a BDT Környezetvédelmi KFT. (Hatvan, Csokonai u. 14.) a továbbiakban: Szolgáltató).
(4) A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az
önkormányzat és a szolgáltató által kötött szerződés rögzíti.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatás
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
4. §
(1) Az ingatlan- beleértve a nem lakás céljáró szolgáló helyiség
– tulajdonosa, kezelője, birtokosa vagy használója ( továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és Szolgáltató közötti jogviszony írásbeli szerződéssel jön létre.
(3) A szerződés határozott időre, legfeljebb a Szolgáltató közszolgáltatási szerződésének időtartamára köthető. A szerződés létrejöttének és fennállásának tényét, továbbá a közszolgáltatási díj befizetésének tényét a szolgáltatást igénybevevő részére átadott öntapadós matrica igazolja, melyet a hulladékgyűjtő edényeken kell elhelyezni.
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(4) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát.
(5) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a közszolgáltatási díjról,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
5. §.
(1) A Szolgáltató a hulladék elszállítását az Önkormányzattal
kötött szerződés szerinti gyakorisággal – hetente, minden
szerdán 7.00 órától 18.00 óráig – végzi. A szállítási útvonalba
e napon a település összes belterületi utcája beletartozik.
(2) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási
nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg, a hulladékot a
következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a szolgáltató által megjelölt időpontban.
6. §.
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve leszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt valamint – a gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére –
a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel
ellátott 60 literes műanyag zsákot köteles igénybe venni.
(2) Gyűjtőedényként 50-,110,-120,-240 literes szabvány edényt
lehet használni, melynek beszerzése az ingatlantulajdonos
kötelessége.
(3) 50 literes gyűjtőedényt kizárólag az egyedülálló ingatlantulajdonosok használhatnak.
(4) Minden ingatlantulajdonos köteles legalább 1 edényben
gyűjteni és hetente elszállítatni a hulladékot.
(5) Amennyiben az ingatlanonként rendszeresített edényekben
elhelyezhető mennyiségtől – alkalmanként – több hulladék
képződik, azt a szállító csak az általa forgalmazott zsákban
köteles átvenni és elszállítani.
(6) A gyűjtőedények ingatlanonkénti számát, méretét a Szolgáltató tartja nyilván.
(7) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor
két űrítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 li/
fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
7. §.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy
birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony
szinten tartani, a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig gyűjteni illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások
életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igény-
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be venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított Szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonváltás során vagy egyéb
ok folytán a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté
válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül
írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik, de az ingatlana egyébként gazdálkodó
szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyül, telephelyül, vagy fióktelepül szolgál, köteles a települési szilárd
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást
igénybe venni feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. Nem terheli a tulajdonost ez a kötelezettség akkor, ha tevékenysége során csak kommunális hulladék keletkezik és annak mennyisége nem haladja meg a napi 4 litert és
a szolgáltatást a családi házra vonatkozó rendelkezések szerint igénybe veszi.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozás székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgál, tevékenysége megkezdése előtt köteles a
szolgáltatónak írásban bejelenteni a keletkező hulladék összetételét és mennyiségét a szolgáltatás igénybe vételének módja
megállapítása érdekében.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos aközszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való
hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
8. §.
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján
lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék
elszállítása céljából a szállítási napon a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napon reggel 6.00 órától lehet kihelyezni a közterületre,
kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében
– lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor
és ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és
gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. §.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el,
amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a
Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve
használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anya-
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got elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét,
egészségét.
10. §.
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból vagy épület felújításából származó települési szilárd
hulladékot – legfeljebb 1 m3 –t – havi egyszeri alkalommal a rendeletben meghatározott hulladék lerakóhelyre maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.
A szolgáltató jogai és kötelezettségei
11. §.
(1) A Szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok
szerint rendszeresen elszállítani az Apc község közigazgatási
területén lévő 0130/2 hrsz-ú, Apc, Zagyvaszántó, Lőrinci,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton Önkormányzatok közös tulajdonában lévő hulladék lerakóhelyre. A hulladéklerakó
kezelője a Becker Pannónia Kft. Hatvan, Esze T. u. 2.
(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását
kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.
(3) A lerakóhely használatának rendjét az üzemeltető szabályozza.
(4) A használat rendjéről szóló szabályzatot a lerakóhely bejáratánál az üzemeltetőnek ki kell függeszteni.
Lomtalanítás
13. §.
(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató évente legalább 1 alkalommal, a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.
(2) A Szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási
hulladék elszállítására köteles. Az ezen felül keletkezett egyéb
szilárd hulladék lerakóhelyre történő szállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt időpontban – legkorábban a szállítás napját megelőző napon 18.00 órától - az ingatlana elé helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a jármű-és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a
környezetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Közszolgáltatási díj
14. §.
(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosnak, hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtételeket a rendelet melléklete tartalmazza.
15. §.
(1) A közszolgáltatási díjat a Szolgáltató negyedévente utólag
számlázza ki.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlantulajdonos által használt gyűjtőedények számának, azok egyszeri
ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
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(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató
részére közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített szolgáltatás alapján, számla ellenében –
köteles megfizetni.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az,
aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (242/2000.(XII.23.) Korm.
Rendelet 8. § (5) bek. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól).
(5) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás
díját a szolgáltatónak történt bejelentés hónapjának utolsó
napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
16. §.
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési
kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti. Hgt. 26.§ (1)-(3) bekezdés.
A közszolgáltatás szüneteltetése
17. §.
A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy Kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető, illetőleg
korlátozható. [Hgt. 27.§ (2) bek.]
18. §.
(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki nem tartózkodik
és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos
írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a Szolgáltató az
ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.
Hulladékgazdálkodási bírság
22. §.
(1) A jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, amennyiben
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és
átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezés történik, vagy
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c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére 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 összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem
vagy nem megfelelően tesz eleget. [271/2001. (XII.21.)
Korm.rendelet 2.§ (2) bek.]
(2) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi,
a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a
tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy
korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség
teljesítése alól. [Hgt. 49.§. (5)bek.]
Szabálysértés
23. §
Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet:
a) 7.§-ának (2) bekezdésében az ingatlantulajdonos kötelességére
b) 8.§-ának (3)-(4) bekezdésében és a 9. §. (3) bekezdésében a
hulladékgyűjtő edényre
c) 13. §-ának (4) bekezdésében az elszállítandó hulladéknak a
közterületen való elhelyezésére
d) 20.§-ának (3) bekezdésében a hulladék kezelőjének és birtokosának feladataira vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi
1. sz. melléklet
a Zagyvaszántó Önkormányzatának 14/2004. (IV. 30.)
RENDELETÉHEZ
Hulladékszállítási díjak 2004. évben
1. 50 literes gyűjtőedény egyszeri díja:
45 Ft + 7 Ft ÁFA 52,- Ft
110-120 literes gyűjtőedény egyszeri díja:
88 Ft + 13 Ft ÁFA 101,- Ft
240 literes gyűjtőedény egyszeri díja:
191 Ft + 29 Ft ÁFA 220,- Ft
2. 50 literes gyűjtőedény hetente egy alkalommal:
2.340 Ft + 351 Ft ÁFA= 2.691 Ft/év
110-120 literes gyűjtőedény hetente egy alkalommal:
4.576 Ft + 686 Ft ÁFA= 5.252 Ft/év
240 literes gyűjtőedény hetente egy alkalommal:
9.932 Ft + 1.490 Ft ÁFA = 11.422 Ft/év
3. 1,1 m3-es konténer egyszeri díja:
880 Ft + 132 Ft ÁFA 1.012,- Ft
4. A konténeres szállítás díjtétele:
7.100 Ft +1.065 Ft ÁFA8.165,- Ft
5. A m3-es szállítás díjtétele:
1.100 Ft + 165 Ft ÁFA 1.265,- Ft
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6. 110 literes zsák egyszeri díja:
160 Ft + 24 Ft ÁFA 184,- Ft
7. Konténer igénybevétel díja:
292 Ft + 44 Ft ÁFA 336,- Ft
8. A szolgáltatás 15 %-os ÁFA-t tartalmaz.

Zagyvaszántó Önkormányzatának
17/2004. (IV. 30.) rendelete
az állattartásról
1. §.
(1) A rendeletet Zagyvaszántó közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, aki az
állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol
kisüzemi állattartás folyik
2. §.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából
a) nagytestű haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha
b) kistestű haszonállat: sertés, juh, kecske, nutria
c) kisállat: baromfi, díszbaromfi, galamb, házinyúl
d) kedvtelésből tartott állat: kutya, macska, tengeri malac,
aranyhörcsög, éneklő- és díszmadarak, egyéb kistestű rágcsálók
e) állattartó: Az állat tulajdonosa, illetőleg az, aki az állatot
vagy állatállományt felügyeli
f) védőtávolság: az állatok elhelyezésére szolgáló épület, építmény, trágya- és trágyalé tároló saját lakóépülettől, szomszéd épülettől, ásott kúttól való távolsága
Az állattartás közös szabályai
3. §.
(1) A község közigazgatási területén állat az állategészségügyi,
állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának
zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül tartható.
(2) Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények létesítése építési engedély alapján történhet. Az
építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságok
a következő:
lakóépüfúrt
ásott
lettől
kúttól kúttól
- nagytestű haszonállat
20 m
10 m
20 m
- kistestű haszonállat és
- 50 db feletti kisállat
15 m
15 m
20 m
siló, trágya- és trágyalétároló
15 m
10 m
15 m
(3) Az állattartásra vonatkozó külön jogszabályok jegyzékét e
rendelet függeléke tartalmazza.
(4) Oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, sport-és kulturális intézmények, melegkonyhás vendéglátó egység, élelmiszer bolt, 20-nál több személy befogadására szolgáló épület,
élelmiszer-üzem valamint társasház udvarán és ezek telekhatárától számított 50 méteres körzeten belül nagytestű haszonállatot tartani tilos, kistestű haszonállatból legfeljebb 2 db,
kisállatból legfeljebb 50 db tartható.
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(5) A község területén az 1000 m2-t meg nem haladó területű
ingatlanokon tartható:
a) saját ellátásra nevelt maximum 3 kistestű haszonállat
b) - a galamb kivételével – maximum 50 kisállat, továbbá
c) 2 eb, 4 macska
d) és az a)-c) pontok alatt felsoroltak szaporulatai 3 hónapos
korukig
(6) A község területén az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlanokon a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak
betartásával valamennyi haszonállat tartható. A tartható állatlétszám maximuma:
a) 6 db nagytestű haszonállat
b) 10 db kistestű haszonállat
c) a galamb kivételével – 100 kisállat
d) 3 eb, 6 macska
e) valamint az a)-d) pontok alatt felsoroltak szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetőleg az anyától való elválasztásukig.
(7) Külterületen a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartása mellett létszámkorlátozás nélkül valamennyi
haszonállat tartható. Külterületen az e § (2) bekezdésében
szabályozott védőtávolságokat be kell tartani.
4. §.
(1) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény
tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról, valamint a tevékenységgel során fellépő zaj-és bűzhatás csökkentéséről rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében a trágya és alomanyagot vegyszerrel közömbösíteni kell, a kellemetlen szagú takarmányt fedett állapotban kell kezelni, a bűz
áramlását fásítással, növénytelepítéssel kell csökkenteni.
(3) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben
nagytestű vagy kistestű haszonállatot vagy 50 kisállatnál több
állatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az
állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A telekhatártól számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel
kell beültetni.
(4) A keletkező trágya kezeléséről a külön jogszabályban foglaltak szerint kell gondoskodni.
(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
(6) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(7) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés
esetén az állattartó köteles állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, köteles
előzetes bejelentése alapján a felmerülő költségek megtérítésével az állatnak gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni.
(8) Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről, a tevékenység megkezdéséről illetve megszüntetéséről az állatállományt
ellátó állatorvost, illetőleg a település önkormányzatának jegyzőjét a tevékenység kezdésétől illetve megszüntetésétől számított 8 napon belül tájékoztatni az alábbi esetben:
a) ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, kistestű haszonállatok
esetében 3 egyes fölött és méhcsaládok esetén egyed- illetve
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család számtól függetlenül
b) baromfi és nyúlállományok esetén 50 egyed felett
Ebtartás
5. §.
(1) Az eb tartója köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, illetve használói nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne
gátolja.
(2) Az érintett lakók az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása
esetén az ebtartás korlátozását vagy megszüntetését kérhetik. Az érdekeltek nyilatkozatai és a szakhatóságok véleménye alapján a polgármester az ebtartást korlátozhatja vagy
megtilthatja.
6. §.
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve vagy zárt helyen – hogy azok ne tudjanak
elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak
minimális nagysága 5 m2. A kennel közvetlenül a telekhatárra nem építhető, minimum a telekhatártól számított 1 m távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával növényzetet kell telepíteni.
(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér
biztosítása érdekében minimum 4 m huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni.
(4) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének
megfelelő ólat kell építeni.
(5) Az ingatlan bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.
(6) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét,
illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(7) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a
közös használatú udvaron pedig csak a szomszédok írásbeli
beleegyezésével lehet.
7. §.
(1) Közterületen, többlakásos épület folyosóján és lépcsőházában az ebet fajára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a
harapós, támadó természetű ebet pedig csak szájkosárral lehet sétáltatni.
(2) Ebet csak olyan személy sétáltathat, aki a kutya megfelelő
felügyeletéről gondoskodni tud. 14 éves aluli gyermek csak
kivételesen és olyan kutyát sétáltathat, amely nem harapós,
nem támadó természetű, és marmagassága nem éri el a 20
cm-t.
(3) A külön jogszabály szerint veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb,
nem kihúzható pórázzal, a tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.
(4) Ebharapás esetén az állattartó köteles a hatósági állatorvost
haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket a
vonatkozó jogszabályok alapján megteszi és az eb
tulajdonoság a szükséges információval ellátja.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit
(gyalogjárda, sétány, park, játszótér, lépcsőház stb. ) ne
szennyezze. Az e területeken keletkezett ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani.
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8. §.
(1) Tilos ebet beengedni vagy bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe.
(2) Tilos ebet – a vakvezető eb kivételével – beengedni vagy
bevinni
a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre
b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra
c) az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és tóba,
ahol tábla tiltja az ebek beengedését és bevitelét
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb bevihető, ha azt az ingatlan védelme
szükségessé teszi.
(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

9. §.
Az eb tartója köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni, ha
állata
- a három hónapos kort elérte
- elhullott vagy elveszett
- tartási helyi megváltozott
- új tulajdonoshoz került
A jegyző a bejelentett ebekről a tulajdonos adatait, az eb
azonosítási adatait és a veszettség elleni utolsó védőoltás
időpontját tartalmazó nyilvántartást vezet.
Minden három hónaposnál idősebb ebet köteles a tulajdonosa – saját költségére - veszettség ellen beoltatni, illetve
féregteleníttetni.
A szervezett oltás időpontjáról a jegyző a helyben szokásos
módon értesíti a lakosságot. Ha az eb ennek során nem részesült védőoltásban, annak megtörténtét az oltási igazolás bemutatásával – az oltástól számított 30 napon belül – be kell
jelenteni. A bejelentést az oltást végző állatorvos is jogosult
megtenni.
Az eb tartója köteles az oltási igazolást a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni.
A védőoltásban nem része3sült ebet, - mint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet – a
települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles
kiirtatni. A kiirtásra akkor kerülhet sor, ha a települési önkormányzat jegyzője az oltást elmulasztó ebtartót – szabálysértési eljárás megindítása mellett felszólította a 15 napon belüli
pótoltásra, valamint annak igazolására, de e felszólításnak az
eb tartója nem tett eleget.

10. §.
(1) Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet 7. §-a alapján a jegyző az eb tartását megtiltotta, az
eb eltávolításáról az ebtartó köteles gondoskodni. Ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos költségére a gyepmester végzi el.
(2) A gazdátlan, kóbor ebek elfogásáról, megőrző helyre történő szállításáról a Polgármesteri Hivatal –közhasznú foglalkoztatottak útján - gondoskodik.
(3) Az elfogott és a telepre beszállított ebet – a tartás költségének megtérítését követően – az igazolt tulajdonosa 8 napon
belül kiválthatja.
Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
11. §.
(1) Az állati hullák közterületről történő begyűjtését, ártalmatlanítását a Polgármesteri Hivatal bejelentése alapján a gyep-
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mester vagy az Önkormányzat – közhasznú foglalkoztatottak ez irányú munkájának megszervezésével - végzi.
(2) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott kis- és nagy állat fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását a hatósági állatorvosnak
bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását
betartani.
(3) Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb
szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék
birtokosa a saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5
méterre elföldelheti, ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz
mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés
mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen.
Állattartási szabályok be nem tartásának
jogkövetkezménye
12. §.
E rendelet szabályainak megsértése esetén a polgármester az
állattartót megfelelő tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A polgármester a jegyzőnél szabálysértési
eljárás lefolytatását is kezdeményezheti. A polgármester eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megállapított kivételekkel az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. tv. szabályait kell alkalmazni.
Szabálysértés
13. §.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
a) 3. §-ának (1), (4)-(7) bekezdésében, 4. §-ának (1)-(8) bekezdésében az állatok tartására,
b) 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának (1)-(7) bekezdésében, 7. §-ának (1)-(5) bekezdésében, 8. §-ának (1)-(4) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, az
ebtartásra vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi - és a cselekmény nem tartozik más szabálysértést megállapító jogszabályi rendelkezés hatálya alá.

TÁJÉ K O ZTATÓ
Egyes nyilvántartásokban szereplő adatletiltásról
Dr Péterfalvi Attila Adatvédelmi Biztos közleményt adott ki,
amelyben felhívta a polgárok figyelmét arra, hogy lehetőségük
van a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes jegyzőhöz
(okmányirodához), vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájához (1094. Budapest, IX. kerület, Balázs Béla u. 35.)
címzett nyilatkozattal (ajánlott levélben vagy személyesen) megtiltani, hogy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő
adataikat direkt marketing, tudományos kutatás, közvéleménykutatás és piackutatási célú megkeresésekre felhasználják.
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