
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (VI.29.) 

önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról 
 

(egységes szerkezetben a 20/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel) 

 
1Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el:  

  

1. Általános rendelkezések 
  

11..  §§  

  

AA  rreennddeelleett  ccéélljjaa,,  hhooggyy  AArrllóó  NNaaggyykköözzsséégg  tteerrüülleettéénn  aa  kköözzttiisszzttaassáággoott  ffeennnnttaarrttssaa,,  aazz  eezzzzeell  

kkaappccssoollaattooss  ffeellaaddaattookkaatt,,  kköötteelleezzeettttssééggeekkeett  ééss  ttiillaallmmaakkaatt  aa  hheellyyii  ssaajjááttoossssáággookknnaakk  

mmeeggffeelleellőőeenn  rreennddeezzzzee..  

  

22..  §§  

  

AA  kköözzttiisszzttaassáágg  ééss  aa  tteelleeppüüllééssii  kköörrnnyyeezzeett  ffeennnnttaarrttáássaa  eellssőőrreennddűű  kköözzeeggéésszzssééggüüggyyii,,  

kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  éérrddeekk,,  eezzéérrtt  eennnneekk  eellőőmmoozzddííttáássáábbaann  mmiinnddeennkkii  kköötteelleess  hhaatthhaattóóssaann  

kköözzrreemműűkkööddnnii,,  aa  sszzeennnnyyeezzőőddéésstt,,  ffeerrttőőzzéésstt  eerreeddmméénnyyeezzőő  tteevvéékkeennyyssééggttőőll,,  iilllleettőőlleegg  

mmaaggaattaarrttáássttóóll  ttaarrttóózzkkooddnnii..  

  

33..  §§  

  

((11))  AA  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa  AArrllóó  nnaaggyykköözzsséégg  kköözziiggaazzggaattáássii  tteerrüülleettéénn  aazz  áállllaammppoollggáárrookkrraa,,  

vvaallaammiinntt  tteevvéékkeennyyssééggeett  ffoollyyttaattóó  mmaaggáánnsszzeemmééllyyeekkrree,,  jjooggii  sszzeemmééllyyeekkrree  ééss  jjooggii  

sszzeemmééllyyiissééggggeell  nneemm  rreennddeellkkeezzőő  eeggyyéébb  sszzeerrvveezzeetteekkrree  tteerrjjeedd  kkii..  

  

((22))  NNeemm  tteerrjjeedd  kkii  aa  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa  aa  hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  kköözzsszzoollggáállttaattáássrraa,,  aa  

vveesszzééllyyeess  hhuullllaaddéékkookkrraa,,  aa  tteelleeppüüllééssii  ffoollyyéékkoonnyy  hhuullllaaddéékkookkrraa  ééss  aazz  aazzookkkkaall  

öösssszzeeffüüggggőő  tteevvéékkeennyyssééggeekkrree..  

  

44..  §§  

  

AAzz  iinnggaattllaannookk  ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll  aazz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  kköötteelleess  ggoonnddoosskkooddnnii..  

  

55..  §§  

  

                                                 
1 Módosította a 20/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. november 19-től 



TTööbbbbllaakkáássooss  iinnggaattllaannookk  eesseettéénn    

  

aa))  aa  llaakkóó  ééss  eemmbbeerrii  ttaarrttóózzkkooddáássrraa  sszzoollggáállóó  mmááss  ééppüülleetteekk  kköözzööss  hhaasszznnáállaattúú  

rréésszzéénneekk  ttiisszzttaassáággáárróóll,,  rreennddsszzeerreess  ttaakkaarrííttáássáárróóll,,  rroovvaarr--  ééss  

rráággccssáállóómmeenntteessííttéésséérrőőll  aazz  éérriinntteetttteekk  mmeeggáállllaappooddáássáábbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  

sszzeemmééllyy((eekk))nneekk,,    

  

bb))  aa  llaakkáássnnaakk  ééss  aa  llaakkááss  ccéélljjáárraa  hhaasszznnáálltt  mmááss  hheellyyiissééggeekknneekk  aa  

ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll,,  rreennddsszzeerreess  ttaakkaarrííttáássáárróóll,,  rroovvaarr--  ééss  

rráággccssáállóómmeenntteessííttéésséérrőőll  aa  hhaasszznnáállóó((kk))  kköötteelleess((eekk))  ggoonnddoosskkooddnnii..  

  

2. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
  

66..  §§  

  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvőő  kköözztteerrüülleetteekk  sszzeerrvveezzeetttt,,  rreennddsszzeerreess  ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll,,  

ppoorrttaallaannííttáássáárróóll,,  áállttaalláánnooss  jjeelllleeggűű  ttaakkaarrííttáássáárróóll,,  ssííkkoossssáágg  mmeenntteessííttéésséérrőőll,,  sszzeemmééttttáárroollóókk  

kkiihheellyyeezzéésséérrőőll  ééss  üürrííttéésséérrőőll  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ggoonnddoosskkooddiikk..  

  

77..  §§  

  

AA  kköözzsséégg  tteerrüülleettéénn  lléévvőő  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóókk  kköötteelleesseekk  iinnggaattllaannuukkaatt  mmeeggmműűvveellnnii,,  iilllleettvvee  

rreennddbbeenn  ttaarrttaannii,,  ggyyoommttóóll,,  ggaazzttóóll,,  sszzeemmééttttőőll,,  vvaaddoonnééllőő  bbookkrrookkttóóll  mmeeggttiisszzttííttaannii..  

  

88..    §§  

  

((11))  AAzz  iinnggaattllaannookk  eellőőtttt  lléévvőő  jjáárrddaasszzaakkaasszz  ((jjáárrddaa  hhiiáánnyyáábbaann  11  mm  sszzéélleess  tteerrüülleettssáávv,,  iilllleettvvee  

hhaa  aa  jjáárrddaa  mmeelllleetttt  zzööllddssáávv  iiss  vvaann,,  aazz  úútttteessttiigg  tteerrjjeeddőő  tteelljjeess  tteerrüülleett)),,  vvaallaammiinntt  aa  

jjáárrddaasszzaakkaasszz  mmeelllleettttii  nnyyíílltt  áárrookk  ééss  eennnneekk  mműűttáárrggyyaaii  áállllaannddóó  ttiisszzttáánnttaarrttáássáánn  kkíívvüüll  aa  

ccssúússzzáássmmeenntteessííttéésséérrőőll,,  aa  hhóó  eellttaakkaarrííttáássáárróóll,,  ppoorrttaallaannííttáássáárróóll  aazz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  

kköötteelleess  ggoonnddoosskkooddnnii..  

  

((22))  AA  kköözztteerrüülleetthheezz  ccssaattllaakkoozzóó  jjáárrddáákk  ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ggoonnddoosskkooddiikk..  

  

((33))  AAzz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  kköötteelleessssééggee  aa  jjáárrddaa  mmeelllleetttt  nnöövvőő  ggaazz  kkiiiirrttáássaa  ((kküüllöönnöösseenn  aa  ffűű  

sszzüükksséégg  sszzeerriinnttii  nnyyíírráássaa,,  kkáárroossííttóókk  eelllleennii  nnöövvéénnyyvvééddeelleemm)),,  aa  jjáárrddáárraa  kkiinnyyúúllóó  áággaakk  ééss  

bbookkrrookk  mmeeggffeelleellőő  nnyyeessééssee..  

  

((44))  AA  ggyyaallooggjjáárrddáátt  nnaappoonnttaa  rreeggggeell  kköötteelleess  aazz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  ccssúússzzááss  mmeenntteessíítteennii  ééss  

ttaakkaarrííttaannii,,  hhóóttóóll,,  jjééggttőőll  mmeeggttiisszzttííttaannii,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  aa  nnaapp  ffoollyyaammáánn  ttööbbbbsszzöörr  

mmeeggiissmméétteellnnii..  

  

((55))  CCssúússzzáássmmeenntteessííttééssrree  bboommllóó,,  sszzeerrvveess  aannyyaaggoott  nneemm  ttaarrttaallmmaazzóó  sszzóórróóaannyyaagg  hhaasszznnáállhhaattóó..  

AA  sszzóórróóaannyyaagg  bbeesszzeerrzzéésséérrőőll  aa  ttiisszzttííttáássrraa  kköötteelleezzeetttt  kköötteelleess  ggoonnddoosskkooddnnii..  

  

((66))  AA  jjáárrddaa  ééss  aa  kköözzúútt  ssííkkoossssáágg  mmeenntteessííttéésséétt  aa  ttiisszzttáánnttaarrttáássrraa  kköötteelleezzeettttnneekk  úúggyy  kkeellll  

eellvvééggeezznnii,,  hhooggyy  aabbbbóóll  nnee  sszzáárrmmaazzzzoonn  bbaalleesseett,,  vvaallaammiinntt  aa  jjáárrddaa  bbuurrkkoollaattaa  nnee  

rroonnggáállóóddjjéékk  mmeegg..  

  



((77))  AA  jjáárrddáárróóll  lleettaakkaarrííttootttt  jjeeggeett,,  hhaavvaatt  lleehheettőősséégg  sszzeerriinntt  aa  kköözzúútt  ééss  aa  jjáárrddaa  kköözzöötttt  úúggyy  kkeellll  

eellhheellyyeezznnii,,  hhooggyy  ssee  aa  ggyyaallooggooss,,  ssee  aa  ggééppjjáárrmműű  ffoorrggaallmmaatt  nnee  aakkaaddáállyyoozzzzaa..    

  

((88))  TTiillooss  aazz  öösssszzeerraakkootttt  hhóó  eellhheellyyeezzééssee::  

aa))  ggyyaallooggooss  kköözzlleekkeeddééssii  úúttvvoonnaalloonn,,  

bb))  aazz  úúttkkeerreesszztteezzőőddééssbbeenn,,  

cc))  aazz  úúttttoorrkkoollaattbbaann,,  

dd))  aa  kkaappuubbeejjáárraatt  eelléé  aannnnaakk  sszzéélleessssééggéébbeenn,,  

ee))  aa  ttöömmeeggkköözzlleekkeeddééssrree  sszzoollggáállóó  jjáárrmműű  mmeeggáállllóóhheellyyéénnééll,,  aa  jjáárrmműű  mmeeggáállllóóhheellyyee  ééss  aa  

jjáárrddaa  kköözzöötttt,,  

ff))  aa  kköözzüüzzeemmii  sszzoollggáállttaattáássii  ffeellsszzeerreellééssii  ttáárrggyyoonn  ééss  aannnnaakk  kköözzéérrddeekkűű  lléétteessííttmméénnyyeeiinn,,  

gg))  aazz  öösssszzeeffüüggggőő  zzööllddnnöövvéénnyyzzeetttteell  bboorrííttootttt  tteerrüülleetteenn..  

  

((99))  AA  ggyyaallooggjjáárróórróóll  aa  ppoorrtt  ééss  sszzeemmeetteett  aa  kköözzúúttrraa,,  aa  ggyyaallooggjjáárróó  mmeelllleetttt  hhúúzzóóddóó  

ccssaappaaddéékkáárrookkbbaa,,  lleeffoollyyóóbbaa  ssööppöörrnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  

EElldduugguullááss  vvaaggyy  rroonnggáállóóddááss  eellőőiiddéézzéésséérree  aallkkaallmmaass  aannyyaaggoott  ccssaappaaddéékkvvíízz  eellvveezzeettőő  

áárrookkbbaa,,  kköözzccssaattoorrnnáábbaa,,  vvíízznnyyeellőő  aakknnáájjáábbaa  sszzóórrnnii,,  öönntteennii  vvaaggyy  bbeevveezzeettnnii  ttiillooss!!    

  

99..  §§  

  

AA  ttuullaajjddoonnooss,,  hhaasszznnáállóó  aazz  iinnggaattllaannaa  eellőőtttt  lléévvőő  ffoollyyóókkaa,,  nnyyíílltt  ééss  zzáárrtt  vvíízzeellvveezzeettőő  áárrookk  ééss  

mműűttáárrggyyaaii  ((áátteerreesszz,,  jjáárrmműűbbeehhaajjttóó))  ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll,,  aa  vvíízz  aakkaaddáállyyttaallaann  lleeffoollyyáássáárróóll,,  

ggyyoommttaallaannííttáássáárróóll  ggoonnddoosskkooddnnii  kköötteelleess..  AA  ttiisszzttííttááss,,  ggyyoommttaallaannííttááss  ssoorráánn  kkiitteerrmmeelltt  aannyyaaggookk  

aa  kköözzlleekkeeddéésstt  nneemm  aakkaaddáállyyoozzhhaattjjáákk..    

    

1100..  §§  

  

AA  66--99..  §§--bbaann  eellőőíírrtt  mmuunnkkáákkaatt  aa  jjeeggyyzzőő  aa  rreennddsszzeerreesseenn  mmuullaasszzttóó  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  hheellyyeetttt  

sszzüükksséégg  eesseettéénn  aannnnaakk  kkööllttssééggéérree  eellvvééggeezztteetthheettii..  

  

1111..§§  

  

ÁÁllllaammii,,  sszzöövveettkkeezzeettii,,  ttáárrssaassáággii  ééss  mmaaggáánnttuullaajjddoonnbbaann  ééss  bbéérrlleemméénnyybbeenn  lléévvőő  

ggééppkkooccssiittáárroollóókknnaakk,,  jjáárrmműűbbeehhaajjttóókknnaakk  ééss  áátteerreesszzeeiikknneekk  ééppííttééssee,,  kköörrnnyyéékkéénneekk  jjóó  kkaarrbbaann  ééss  

ttiisszzttáánnttaarrttáássaa  aazz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  kköötteelleessssééggee..  AA  llaakkóóééppüülleett  aallaatttt  eellhheellyyeezzeetttt  ggaarráázzssnnááll  aa  

ffaallssííkkttóóll  sszzáámmííttootttt  44  mm--eess  ttáávvoollssáággiigg..  

  

1122..  §§  

  

AA  kköözzuuttaakk  mmeennttéénn  lléévvőő  aauuttóóbbuusszzmmeeggáállllóókk  ééss  vváárróókk  ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll,,  ssííkkoossssáágg  

mmeenntteessííttéésséérrőőll  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ggoonnddoosskkooddiikk..    

  

1133..  §§  

  

ÉÉppííttééssii  tteerrüülleetteenn  ééss  aazz  ééppííttkkeezzééss  kköözzvveettlleenn  kköörrnnyyéékkéénn  ((aazz  ééppííttkkeezzééss  eellőőttttii  tteerrüülleetteenn))  aazz  

ééppííttéésstt  vvééggzzőő  kkiivviitteelleezzőőnneekk  kkeellll  bbiizzttoossííttaannii  aa  ttiisszzttaassáággoott..  AA  mmuunnkkáállaattookkaatt  úúggyy  kkeellll  vvééggeezznnii,,  

aazz  ééppííttééssii--  bboonnttáássii  aannyyaaggookkaatt,,  aa  kkiiáássootttt  ffööllddeett  úúggyy  kkeellll  ttáárroollnnii,,  hhooggyy  ppoorr  ééss  eeggyyéébb  

sszzeennnnyyeezzőőddééss  nnee  kkeelleettkkeezzzzeenn..    

  

  



  

  

  

1144..  §§  

  

KKöözztteerrüülleetteenn  ééppííttééssii,,  bboonnttáássii  aannyyaaggoott  aa  ppoollggáárrmmeesstteerr  áállttaall  kkiiaaddootttt  kköözztteerrüülleett  hhaasszznnáállaattii  

eennggeeddééllyybbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  tteerrüülleetteenn  aazz  eennggeeddééllyybbeenn  mmeeggjjeellöölltt  mmóóddoonn  ééss  iiddőőttaarrttaammiigg  

sszzaabbaadd  ttáárroollnnii..  MMaaggáánntteerrüülleetteenn  hhaattóóssáággii  eennggeeddééllyy  nneemm  sszzüükkssééggeess,,  ddee  ccssaakk  oollyyaann  aannyyaaggoott  

sszzaabbaadd  ttáárroollnnii,,  aammeellyy  kköözzeeggéésszzssééggüüggyyii  sszzeemmppoonnttbbóóll  vveesszzééllyytteelleenn..    

  

1155..  §§  

  

AA  nnaaggyykköözzsséégg  tteerrüülleettéénn  ttiillooss::      

  

aa))  sszzeemmeetteett,,  hhuullllaaddéékkoott  eellddoobbáállnnii,,  aazz  aarrrraa  kkiijjeellöölltt  hheellyyeenn  kkíívvüüll  lleerraakknnii,,  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  

vvaaggyy  eesszzttééttiikkaaii  sszzeemmppoonnttbbóóll  kkiiffooggáássoollhhaattóó  mmóóddoonn  ttáárroollnnii,,  

bb))  kköözztteerrüülleetteekk,,  kkiirráánndduullóó,,  ttáábboorroozzóó  hheellyyeekk  bbeesszzeennnnyyeezzééssee,,    

cc))  aa  kköözztteerrüülleettrree,,  ttaavvaakkbbaa,,  ééllőő  vvíízzffoollyyáássookkbbaa,,  bbeellvvíízzeellvveezzeettőő  áárrkkookkbbaa  sszzeennnnyyvviizzeett  kkiivveezzeettnnii  

vvaaggyy  kkiiöönntteennii,,  ttrráággyyaalleevveett  lleevveezzeettnnii,,  

dd))  ttóó,,  ééllőő  vvíízzffoollyyáássookk,,  vvíízzeellvveezzeettőő  áárrkkookk  ppaarrttjjaaiitt  sszzeemméétt  vvaaggyy  eeggyyéébb  hhuullllaaddéékk  lleerraakkáássáávvaall  

bbeesszzeennnnyyeezznnii,,  

ee))  oollyyaann  aannyyaaggoott,,  aammeellyy  aa  kköörrnnyyéékk  lleevveeggőőjjéétt  sszzeennnnyyeezzii,,  aazz  eeggéésszzssééggeett  vveesszzééllyyeezztteettii  vvaaggyy  

ééllőőssddiieekk  rréésszzéérree  ttááppttaallaajjtt  nnyyúújjtthhaatt  kköözz--  vvaaggyy  mmaaggáánntteerrüülleetteenn  eellhheellyyeezznnii  vvaaggyy  eellhhaaggyynnii,,  

ff))  kköözztteerrüülleetteenn  kköözzlleekkeeddééssbbőőll  kkiivvoonntt  jjáárrmműűvveett,,  jjáárrmműűrroonnccssoott  ttáárroollnnii,,  

gg))  aazz  eellhheellyyeezzeetttt  sszzoobbrrookkaatt,,  ppaaddookkaatt,,  jjááttsszzóó--eesszzkköözzöökkeett  ééss  eeggyyéébb  ttáárrggyyaakkaatt  bbeesszzeennnnyyeezznnii,,  

rroonnggáállnnii,,  

hh))  kköözz--  vvaaggyy  mmaaggáánntteerrüülleetteett  ffeekkáálliiáávvaall  ((eemmbbeerrii  üürrüülléékkkkeell))  bbeesszzeennnnyyeezznnii,,  

ii))  kköözztteerrüülleetteenn  aa  kköözzsséégg  sszzáámmáárraa  nnyyiittvvaa  áállllóó  hheellyyiissééggbbeenn  kkööppkkööddnnii,,  oorrrroott  zzsseebbkkeennddőő  

hhaasszznnáállaattaa  nnééllkküüll  kkiiffúújjnnii,,  kköözztteerrüülleetteett  bbeesszzeennnnyyeezznnii,,  

jj))  kköözztteerrüülleettrree,,  ccssaappaaddéékkeellvveezzeettőő  áárrookkbbaa  sszzeennnnyyeezzeetttt,,  eeggéésszzssééggrree  áárrttaallmmaass  ffoollyyaaddéékkoott  

bbeevveezzeettnnii,,  kkiiöönntteennii,,    

kk))  kköözzúúttrraa,,  úúttppaaddkkáárraa  ((bbuurrkkoolltt  ffööllddrree))  ssaallaakkoott,,  ééppííttééssii  ttöörrmmeelléékkeett,,  sszzeemmeetteett  sszzáállllííttaannii,,  

eellhheellyyeezznnii,,  

ll))  ggoonnddoozzootttt  zzööllddtteerrüülleettrree  jjáárrmműűvveell  rrááhhaajjttaannii,,  aazzoonn  ppaarrkkoollnnii,,  

mm))  ééppííttmméénnyyeekkeett,,  kkeerrííttéésseekkeett  bbáárrmmiillyyeenn  ffeelliirraattttaall  mmeeggrroonnggáállnnii,,  

nn))  hhiirrddeettmméénnyytt,,  ppllaakkááttoott  nneemm  aazz  eerrrree  aa  ccééllrraa  rreennddsszzeerreessíítteetttt  hheellyyeenn  eellhheellyyeezznnii,,    

oo))  áállllaattii  hhuulllláátt,,  vvaallaammiinntt  oollyyaann  aannyyaaggoott,,  aammeellyy  aa  kköörrnnyyéékk  lleevveeggőőjjéétt  sszzeennnnyyeezzii,,  aazz  

eeggéésszzssééggeett  vveesszzééllyyeezztteettii,,  vvaaggyy  ééllőőssddiieekk  rréésszzéérree  ttááppttaallaajjtt  nnyyúújjtthhaatt,,  sseemm  kköözz--  sseemm  

mmaaggáánntteerrüülleetteenn  eellhheellyyeezznnii  vvaaggyy  eellhhaaggyynnii..  

  

16. §  

  

(1) Közterületen észlelt állati hulla esetén a bejelentést a Polgármesteri Hivatalban kell 

megtenni, az elszállításról a falugondnok gondoskodik. 

 

(2) A község területén elhullott nagyobb testű állatokat a tulajdonosa köteles azonnal a 

hatósági fehérje feldolgozóba szállítani, szállíttatni.  

AA  kkiisszzáállllííttááss  ttéénnyyéétt  kköötteelleess  hhaallaaddéékkttaallaannuull  bbeejjeelleenntteennii  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallbbaann..  

    

1177..  §§  



  

AAllkkaallmmii  jjeelllleeggggeell  iiggéénnyybbeevveetttt  kköözztteerrüülleett  ééss  aazz  aazztt  kköörrüüllvveevvőő  1100  mméétteerreess  tteerrüülleettssáávv  

ttiisszzttáánnttaarrttáássaa  aazz  aallkkaallmmii  hhaasszznnáállóó  kköötteelleessssééggee..    

1188..  §§  

  

KKöözzööss  uuddvvaarrookk  ttiisszzttáánnttaarrttáássáárróóll,,  ccssúússzzáássmmeenntteessííttéésséérrőőll  aa  llaakkóókköözzöösssséégg  ttuullaajjddoonnii  hháánnyyaaddaa  

mméérrttéékkéébbeenn  kköötteelleess  ggoonnddoosskkooddnnii..    

  

1199..  §§  

  

MMiinnddeenn  WWCC--tt  áállllaannddóóaann  hhaasszznnáállhhaattóó  áállllaappoottbbaann,,  jjóó  kkaarrbbaann,,  rroovvaarrookkttóóll,,  lleeggyyeekkttőőll  mmeenntteesseenn  

kkeellll  ttaarrttaannii..  

ÉÉppííttééssüükk  tteelljjeesseenn  zzáárrtt  lleeggyyeenn,,  ééss  aazz  üürrüülléékk  sseemm  kköözz--  sseemm  mmaaggáánntteerrüülleettrree  nnee  ffoollyyjjéékk  kkii..    

AA  ppööcceeggööddrröökk  ttiisszzttííttáássáátt  ééss  ttaarrttaallmmáánnaakk  eellsszzáállllííttáássáátt  

aa))  ookkttóóbbeerr  11--jjééttőőll  mmáárrcciiuuss  3311--iigg  22220000  óórrááttóóll  rreeggggeell  550000  óórrááiigg,,  

bb))  áápprriilliiss  11--jjééttőőll  sszzeepptteemmbbeerr  3300--iigg  22330000  óórrááttóóll  rreeggggeell  440000  óórrááiigg  

sszzaabbaadd  vvééggeezznnii  nneemm  ttaarrttáállyyooss  sszzáállllííttááss  eesseettéénn..  

  

2200..  §§  

  

MMiinnddeenn  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  kköötteelleess  iinnggaattllaannaa  eellőőtttt  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  mmeeggbbíízzootttt  

ddoollggoozzóójjaa  áállttaall  kkiijjeellöölltt  mméérreettbbeenn  ééss  lleejjttéésssseell  vvíízzeellvveezzeettőő  áárrkkoott  kkéésszzíítteennii,,  ééss  aazztt  áállllaannddóóaann  jjóó  

kkaarrbbaann  ttaarrttaannii..  

  

2211..  §§  

  

AA  kköözztteerrüülleetteenn  eellüülltteetteetttt  ffáákkéérrtt  mmiinnddiigg  aa  sszzoommsszzééddooss  tteelleekk  hhaasszznnáállóójjaa  aa  ffeelleellőőss,,  aakkii  kköötteelleess  

aa  ffáákkaatt  ááppoollnnii,,  áállllaattookkttóóll,,  iiddőőjjáárráássttóóll  mmeeggffeelleellőő  rrööggzzííttéésssseell  vvééddeellmmeezznnii..  

  

2222..  §§  

  

((11))  AA  nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  kköözztteerrüülleetteekkeenn  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk,,  aa  ttöömmeeggeesseenn  llááttooggaattootttt  

hheellyyeekkeenn  aazz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóónnaakk  kkeellllőő  sszzáámmúú  ppaappíírr--  ééss  hhuullllaaddéékkggyyűűjjttőőrrőőll  kkeellll  

ggoonnddoosskkooddnniiaa..    

  

((22))  AA  kkiihheellyyeezzeetttt  uuttccaaii  hhuullllaaddéékkggyyűűjjttőő  ttaarrttáállyyookk  rreennddsszzeerreess  üürrííttéésséérrőőll  aa  ffaalluuggoonnddnnookk  

ggoonnddoosskkooddiikk..  

  

(3) A kihelyezett szeméttárolókból (kukaedényekből, konténerekből) konyhai 

hulladékot, kenyérhéjat, hulladékpapírt, házi szemétnek minősülő – konyhai 

eszközöket, használt ruházati cikkeket – kiszedni, vagy a szeméttároló edényekben 

ezek után kutatni (guberálni) nem szabad. 

  

((44))  AA  kköözzssééggbbeenn  éévveennttee  kkééttsszzeerr,,  áápprriilliissbbaann  ééss  ookkttóóbbeerr  hhóónnaappbbaann  nnaaggyyttaakkaarrííttáásstt  kkeellll  

vvééggeezznnii..  

  

((55))  MMiinnddeenn  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  kköötteelleess  hheettii  eeggyy  aallkkaalloommmmaall,,  lleehheettőősséégg  sszzeerriinntt  hhéétt  vvééggéénn  aazz  

iinnggaattllaannaa  eellőőttttii,,  aa  1100..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee  aallaappjjáánn  mmeegghhaattáárroozzootttt  tteerrüülleetteett  mmeeggttiisszzttííttaannii..      

  

2233..  §§  



    

TTrráággyyaatteelleeppeett  

aa))  kkiissáállllaatt  ttaarrttááss  eesseettéénn  ((áállllaattffaajjttáánnkkéénntt  3300  áállllaattiigg))  

llaakkóóééppüülleettttőőll        66,,0000  mm,,  

áássootttt  ééss  ffúúrrtt  kkúúttttóóll    1100,,0000  mm,,  

  

bb))  nnaaggyytteessttűű  hhaasszzoonnáállllaatt  eesseettéénn  ((áállllaattffaajjttáánnkkéénntt  55  áállllaattiigg))  

llaakkóóééppüülleettttőőll      1100,,0000  mm,,  

áássootttt  ééss  ffúúrrtt  kkúúttttóóll      1155,,0000  mm  

      vvééddőőttáávvoollssáágg  mmeeggttaarrttáássáávvaall  lleehheett  eellhheellyyeezznnii..  

  

  

3. Közlekedés, szállítás 
  

2244..  §§  

  

(1) A járművek üzemeltetése során beszennyeződött közterületet a jármű 

üzembentartója, vagy a szennyezés okozója haladéktalanul köteles megtisztítani. 

  

(2) Szennyező anyagot szállítani csak olyan módon szabad, hogy a szállítmányból semmi 

le ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. 

AA  sszzáállllííttááss  vvaaggyy  rraakkooddááss  kköözzbbeenn  bbeesszzeennnnyyeezzőőddöötttt  tteerrüülleetteett  aa  sszzeennnnyyeezzőőddééss  eellőőiiddéézzőőjjee  

kköötteelleess  mmeeggttiisszzttííttaannii  ééss  aa  ttoovváábbbbii  sszzeennnnyyeezzőőddééss  mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássáárróóll  ggoonnddoosskkooddnnii..  

  

((33))  KKöözztteerrüülleetteenn  ffoollyyttaattootttt  ééss  sszzeennnnyyeezzőőddéésstt  ookkoozzóó  tteevvéékkeennyysséégg  uuttáánn  aa  tteevvéékkeennyyssééggeett  

vvééggzzőő  kköötteelleess  aa  kkeelleettkkeezzeetttt  sszzeemmeetteett  aazzoonnnnaall  öösssszzeeggyyűűjjtteennii,,  eellsszzáállllííttaannii..      

  

((44))  AAzz  aannyyaaggookk  sszzáállllííttáássáánnááll,,  ffeell--  ééss  lleerraakkáássáánnááll  üüggyyeellnnii  kkeellll  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  kköözztteerrüülleetteenn  

lléévvőő  nnöövvéénnyyeekk,,  ttáárrggyyaakk  sszzaabbaaddoonn  mmaarraaddjjaannaakk,,  ééss  mmeegg  nnee  rroonnggáállóóddjjaannaakk..    

AA  rroonnggáállóóddáássbbóóll  kkeelleettkkeezzeetttt  kkáárrtt  aannnnaakk  ookkoozzóójjaa  kköötteelleess  mmeeggttéérríítteennii..  

  

((55))  AA  bbűűzzllőő  aannyyaaggookkaatt  ccssaakk  zzáárrtt  sszzáállllííttóóeesszzkköözzzzeell,,  kkíívvüüll  kkiiffooggáássttaallaann  ttiisszzttaassáággúú  

ttaarrttáállyyookkbbaann  sszzaabbaadd  sszzáállllííttaannii..    

  

2255..  §§  

  

KKöözztteerrüülleetteenn  ggééppkkooccssiitt,,  mmoottoorrkkeerréékkppáárrtt  lleemmoossnnii,,  ttiisszzttííttaannii,,  oollaajjccsseerréétt,,  vvaaggyy  mmááss  oollyyaann  

tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezznnii,,  aammeellyy  sszzeennnnyyeezzőőddéésstt  ookkoozz  ttiillooss!!  

LLaakkóóhháázzhhoozz  ttaarrttoozzóó  uuddvvaarrbbaann,,  eeggyyéébb  iinnggaattllaannoonn  iillyyeenn  mmuunnkkáákkaatt  úúggyy  kkeellll  vvééggeezznnii,,  hhooggyy  aa  

sszzeennnnyyeezzőőddééss  sseemm  mmaaggáánn  sseemm  kköözztteerrüülleetteenn  aa  ttaallaajjbbaa  nnee  kkeerrüülljjöönn..  

  

4. Csapadékvíz, szennyvíz 
  

2266..  §§  

  

((11))  AAzz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  kköötteelleess  ggoonnddoosskkooddnnii  aarrrróóll,,  hhooggyy  aazz  ééppüülleett  tteettőőzzeettéérrőőll  aazz  eessőővvíízz,,  

hhóólléé  aa  jjáárrddáárraa  nnee  ccssuurrooggjjoonn,,  aa  jjéégg  kköözztteerrüülleettrree,,  jjáárrddáárraa,,  ggyyaallooggúúttrraa  nnee  ccssúússsszzoonn..  

  



((22))  AAzz  iinnggaattllaannoonn  kkeelleettkkeezzőő  ccssaappaaddéékkvvíízz  ssaajjáátt  tteerrüülleettéénn  ttöörrttéénnőő  eellhheellyyeezzéésséérrőőll,,  iilllleettőőlleegg  

kkiiééppíítteetttt  ccssaappaaddéékkccssaattoorrnnaa  eesseettéénn  aazz  aabbbbaa  ttöörrttéénnőő  bbeevveezzeettééssrrőőll  --  eellőőzzeetteess  bbeejjeelleennttééss  

aallaappjjáánn  ––  aazz  iinnggaattllaannhhaasszznnáállóó  ggoonnddoosskkooddiikk..  

  

2277..  §§  

  

((11))  MMiinnddeenn  mmaaggáánn--  ééss  kköözzhhaasszznnáállaattúú  iilllleemmhheellyynneekk  ttiisszzttáánn,,  rreennddbbeenn  ttaarrttáássáárraa  kküüllöönnööss  

ggoonnddoott  kkeellll  ffoorrddííttaannii..  KKöözziinnttéézzmméénnyyeekk,,  vveennddééggllááttóó  ééss  sszzóórraakkoozzóóhheellyyeekk  iilllleemmhheellyyeeiinn  

oollyyaann  ffeellhhíívváásstt  kkeellll  kkiiffüüggggeesszztteennii,,  aammeellyy  aa  kköözzöössssééggeett  aa  ttiisszzttaassáágg  ffeennnnttaarrttáássáárraa  

ffiiggyyeellmmeezztteettii..  

  

((22))  AA  vvíízzööbbllííttéésseess  iilllleemmhheellyyeekk  kkiiffoollyyóójjáátt  ccssaakk  zzáárrtt  rreennddsszzeerrűű  sszzeennnnyyvvíízzttáárroollóóbbaa  lleehheett  

ccssaattllaakkoozzttaattnnii..  

  

((33))  AAzzookkoonn  aa  hheellyyeekkeenn,,  aahhooll  aa  sszzeennnnyyvvíízz--  ééss  ffeeccaalliiaattáárroollóókk  rreennddsszzeerreess  kkiiüürrííttééssee  aa  

tteerreeppvviisszzoonnyyookk  mmiiaatttt  nneemm  sszzeerrvveezzhheettőő  mmeegg,,  aa  kkiiüürríítteetttt  aannyyaagg  aazz  iinnggaattllaann  tteerrüülleettéénn  

mmaaggáánn--  ééss  kköözzkkuuttaakkttóóll  2200  mméétteerr,,  aazz  uuttccaavvoonnaallttóóll  lleeggaalláábbbb  1155  mm,,  aa  llaakkóóhháázzaakkttóóll  1100  mm,,  

tteelleekkhhaattáárrttóóll  22  mm  ttáávvoollssáággrraa  eellffööllddeellhheettőő..  AA  ttaakkaarráássrraa  lleeggaalláábbbb  2255  ccmm  vvaassttaaggssáággúú  

ffööllddrréétteeggeett  kkeellll  bbiizzttoossííttaannii..  

  

2288..  §§  

  

AAzz  iivvóóvviizzeett  sszzoollggáállttaattóó  kköözzkkuuttaakk  vvaaggyy  kköözzkkiiffoollyyóókk  kköörrüüll  1155  mm--eenn  bbeellüüll  mmoossaakkooddnnii,,  mmoossnnii,,  

ööbbllíítteennii,,  áállllaattookkaatt  eetteettnnii  ééss  iittaattnnii,,  jjáárrmműűvveett  mmoossnnii  sszziiggoorrúúaann  ttiillooss..  

  

5. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése2 

  

  

1111..  ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk  
  

3311..  §§  

  

((11))  EE  rreennddeelleett  22001155..  jjúúlliiuuss  11--jjéénn  lléépp  hhaattáállyybbaa..    

  

((22))  HHaattáállyyáátt  vveesszzttii  aa  kköözzttiisszzttaassáággrróóll,,  aa  tteelleeppüüllééssii  kköörrnnyyeezzeett  ffeennnnttaarrttáássáárróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  

hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  kköözzttiisszzttaassáággii  kköözzsszzoollggáállttaattááss  kköötteelleezzőő  iiggéénnyybbeevvéétteelléérrőőll  

sszzóóllóó  1144//22001144..  ((XXII..1133..))  rreennddeelleett..    

  

  

VVáámmooss  IIssttvváánnnnéé  ddrr..              KKlliissóócczzkkiinnéé  PPaapppp  AAnnddrreeaa    

        ppoollggáárrmmeesstteerr                jjeeggyyzzőő  

  
 
 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte a 20/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2020. november 

19-től 


