
 
10./2001.(V.30.) Ök.sz. Képviselőtestületi Rendelet 

 
A környezetvédelemről  

 
 
 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a nagyközség területén 
jelenleg található kedvező környezeti állapot minőségének megóvása és ennek 
esetleges romlásának megelőzése érdekében az itt élő lakosok és környezetük 
harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak 
védelme érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv. 46.§.(1) bekezdés c.) pontjára hivatkozva, valamint az 58.§.(1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő 
rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

a rendelet célja és hatálya 
 

1.§. 
 

(1) E rendelet célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a 
környezet elemeinek és folyamatainak védelmi, a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosítása, az ember egészségének és környezetének megóvása 
érdekében a környezeti elemek védelme 

- a levegőtisztaság-védelmi, 
- a föld  és vízvédelmi, 
- a zaj-, és rezgésvédelmi előírásokkal. 

 
2.§. 

 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva nagyközség önkormányzata ( a továbbiakban: 
önkormányzat) közigazgatási területén belül azokra a természetes és jogi személyekre, 
valamint jog személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, szervezetekre, 
akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a nagyközség közigazgatási területén 
tartózkodnak, működnek, tevékenykednek, a környezetet igénybe veszik, és azt 
tevékenységükkel veszélyeztetik, illetőleg szennyezik. (a továbbiakban 
környezethasználókra.) 
 

(2) E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék égetésével, a háztartási 
és – a levegő tisztaságának védelméről szóló többször módosított 21/1986.(VI.2.) MT 
rendelet mellékletében felsorolt tevékenységek kivételével – szolgáltató tevékenységet 
ellátó üzemi létesítmények, valamint az avar, tarló és kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokat tartalmazza. 
 

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már 
működő üzemi létesítmények esetén, így különösen: 

- térzene, mutatványos tevékenység, 



- művelődési intézmény, cirkusz, varieté, 
- játékterem, 
- üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping, 
- sportpálya, 
- autóbusz-állomás  
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy 

zárt térben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések 
működésére. 
 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre: 
 

- mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik, 
- amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból  

      (pl. közművezeték meghibásodása) származik. 
 

(5) E rendelet előírásokat is tartalmaz ( a vonatkozó más törvények és jogszabályok 
mellett) a vállalkozási célú fejlesztési területek beépítésére és használatára az 
önkormányzat területén található kedvező környezeti állapot megőrzése érdekében. 
 
 

I. FEJEZET 
 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
 

Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének 
szabályai 

 
3.§. 

 
(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 

elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. 
Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló 
kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló 9./1998.(III.1.) Ök.sz. rendelet 
előírásait be kell tartani. 
 

(2) Belterületen ipari eredetű hulladékot égetni tilos. 
 

(3) Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot égetni a jegyző 
engedélyével lehet (melyhez a Növény- Egészségügyi-, és Talajtani Állomás 
előzetesen beszerzett engedélyét be kell csatolni. (nád, kukorica, szár, gally). 
 

(4) Égetni csak megfelelően kialakított külterületi helyen, vagyoni és személyi biztonságot 
nem veszélyeztető módon 8.00-18.00 óra között lehet. szeles időben, és az erdőszéltől 
számított 200 m-en belül égetni tilos. 
 

(5) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat. 
 

(6) Tilos égetni a közút területe mellett 100-100 méteren belül. 
 



 
 

(7) Az égetésről szóló engedélyt minden esetben a Dunaújvárosi Önkormányzati 
Tűzoltóságnak be kell mutatnia az engedélyes környezethasználónak. 
 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 

4.§. 
 

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot 
szabad elégetni. 
 

(2) A fűtőberendezésen egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari 
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos. 
 

Vállalkozási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 

5.§. 
 

(1) A vállalkozási területeken csak olyan tevékenységeket lehet engedélyezni, amelyek a 
lakóterületekre vonatkozó környezetminőségi előírásokat tudják. (Környezetét nem 
szennyező tevékenységnek azt tartjuk, ha a környezetet érő terhelés, illetve a kedvezőtlen 
hatások mértéke nem nagyobb, mint a lakóterületeken megengedett előírások). 
 
(2) A légtérbe kerülő káros anyagok mennyisége nem lépheti túl a levegőtisztaság-
védelmi szempontból védett I. területre vonatkozó határértéket. (A védett I. területre 
vonatkozó határértéket a többször módosított 21/1986.(VI.2.) MT rendelet tartalmazza). Az 
új pontforrások magassága csak 1 m-rel lehet magasabb az adott területre előírt 
gerincmagasságnál. 
 
 
(3) Energiaforrásként csak gáz használható. 
 
(4) Diffúz légszennyezés nem keletkezhet. 
 
 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 
 
 

 
6.§. 

 
 

 
(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. az engedélyt Mezőfalva Nagyközség 

jegyzője (a továbbiakban: jegyző) adja ki. 
(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében 

engedélyezhető. 
(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság 

állásfoglalását. 



 
Avar, kerti és termelési hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

 
7.§. 

 
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 
(2) Fertőzés esetén külön jegyzői engedéllyel lehet hulladékot égetni október 1-je és 

április 30. között megfelelő légköri viszonyok esetén 8.00-18.00 óra közötti 
időszakban. 

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 
veszélyeztető módon lehet. 

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait.) 

(5) Égetni közterületen (árokban) tilos! 
(6) A nem veszélyes termelési hulladékot rendezett módon kell gyűjteni, rendszeres 

elszállításukról a gazdálkodó köteles 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) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad 
szállítani. 

(4) A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni 
kell, hogy a fedetlen talajterületek végleges rendezését és parkosítását az építkezés 
befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzésére 
kötelezi az építtetőt az épített környezet védelméről szóló törvény alapján. 

(5) A lakóutcákban a közterületen lévő nem védett fák kivágását az ingatlan tulajdonosa 
csak a jegyző előzetes engedélyével végezheti és köteles miden kivágott fa helyett 5 
db facsemetét ültetni. 

(6) Az ingatlan tulajdonosa az előtte lévő közterületen köteles fát, cserjét ültetni, és azt 
gondozni, ápolni. 

(7) Faültetésnél figyelembe kell venni a növény-földrajzi és fenntartási szempontokat 
(térségben honos fajok) a 2.sz. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy egy 
lakóutcában lehetőleg egységes növényzet legyen az önkormányzat köteles 
facsemetéket, cserjéket biztosítani. (pl. 6 év alatt végre kell hajtani.) 

(8) Vállalkozásfejlesztési területen (iparterület) az építési engedélyezési kérelemmel 
együtt kell a kertészeti terveket (védőfásítás) is benyújtani a jegyzőnek, ellenkező 
esetben a jegyző kötelezi a környezethasználót a védőfásítás elvégzésére. 

(9) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek 
mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó 
javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a 
védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor. 



(10) Külterületen az erdőterületek nagyságát növelni kell a meglévő és az új 
feltáró utak menti erdősávok telepítésével. az erdőtelepítés a földtulajdonosok 
kötelessége. 

 
 

Allergén növények elleni védekezési szabályok 
 

9.§. 
 

(1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) 
mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. 

(2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 1.sz.melléklet 
tartalmazza. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa az előtte lévő közterületet köteles tisztán tartani, kaszálni, 
gyomtalanítani, virágágyásokat kialakítani. 

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a mérgező növények termését begyűjteni és 
megfelelő módon, biztonságosan megsemmisíteni. (pl. Tiszafa gyümölcse). 

 
 
 

II. FEJEZET 
 

TALAJ ÉS VÍZVÉDELEM 
 

10.§. 
 

  
(1) Természetes vízfolyásba, használaton kívüli ásott kútba, nyílt vízbe hulladékot 

juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos. 
(2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árkokban, 

vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos. 
(3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, 

vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt 
felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy 
használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni. 

(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület 
keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott 
kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.  

(5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni 
kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön 
lefedésre. 

(6) Az önkormányzat területén a csatornahálózat kiépítéséig csak olyan közműpótló 
építhető és használható, amely zárt, szigetelt és szivárgásmentes. 

(7) Az olyan gazdálkodó üzem, ahol káros és veszélyes anyagokat tartalmazó 
szennyvíz keletkezik, azt köteles a telephelyen belül előtisztítani.  

(8) Az önkormányzat területén talaj-, talajvíz-, felszíni vízszennyezést okozó 
tevékenység nem engedélyezhető, és nem folytatható. 

(9) A már meglévő közműpótló szennyvíztárolók utólagos víz-, ész 
szivárgásmentessé tételét a jegyző elrendelheti. Ha ez nem lehetséges, az ingatlan 
tulajdonosa kötelezhető új közműpótló építésére. 



(10) Felszíni vízelvezető rendszerbe csak csapadékvizet elvezető hálózat köthető 
be. 

(11) Csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet bevezetni tilos. 
(12) A csapadékelvezető árkok rendszeres tisztításáról, karbantartásáról 

gondoskodnia kell az ingatlan tulajdonosának.  
(13) Az önkormányzat területén a csatornahálózat kiépítése után a csatornázott 

területeken a keletkező szennyvizeket a csatornahálózatba be kell vezetni. 
(14) A szippantott szennyvizet csak a kijelölt szennyvízürítő helyre szabad 

szállítani, és ott üríteni. ( Ez a terület a Sikító) 
(15) Szippantott szennyvíz mezőgazdasági művelés alatt lévő földterületre csak a 

Növény-egészségügyi és Talajtani állomás szakvéleménye alapján az abban 
foglaltak betartása mellett üríthető. 

(16) Az önkormányzat területén engedélyezett állattartásból keletkező híg trágyát 
csak az engedélyben szereplő ürítő helyre lehet üríteni. 

(17) Az önkormányzat területén engedélyezett állattartásból származó almos 
trágya csak zárt, szivárgásmentes, fedlappal ellátott űrgödörben gyűjthető és 
tárolható. 

 
 

III. FEJEZET 
 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 
 

Zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályok 
 

 
11.§. 

 
(1) Mezőfalva nagyközségben a vendéglátó-ipari létesítmények zeneszolgáltatásával 

kapcsolatos hatósági feladatokat, a hangosító berendezések engedélyezését is beleértve, 
a jegyző látja el. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene 
szolgáltatásához hatósági engedély szükséges. 

(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni. 
(4) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a 

tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni 
az adott tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés 
módját. Engedély hiányában a tevékenység nem folytatható. 

(5) a rendelet hatálybalépését megelőzően a már működő hangosító berendezések további 
üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatálybalépését 
követő 90 napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője. 

(6) A zajkibocsátási határérték megállapítása után, minden olyan változást, amely a 
kibocsátási határérték túllépését eredményei, illetőleg a túllépés mértéke jelentős 
hatással van (technológiai megváltoztatása, zajos gépek üzembe helyezése, vagy 
elállítása stb.) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört 
ellátó jegyzőnek. 

 
 
 
 



Utcai zenészek működése 
 

12.§. 
 

Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez 
kötődő vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen rendeletben 
rögzített engedélyek birtokában. 
 

13.§. 
 

(1) A nagyközség belterületén tilos: 
- akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a 

köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, 
- erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, 
- zajt keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése 20,00-

7.00 óra között. 
 
(2) közterületre irányuló hangszórás – hangosító berendezéssel – csak a jegyző engedélyével 

folytatható. 
 
 
 

14.§. 
 

(1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési 
alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg. 

(2) A megállapított zajterhelési határértéket és a módosító tényezőket a 3.sz. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó, vagy intézmény, épület zajtól 
védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi 
tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülnie. 

(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések 
után – az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szakértői véleményt kérni a 
zajszint megállapítására, a hatóság felhívását követő 15 napon belül. 

 
15.§. 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít, ami az eredeti 
hangforrás által kibocsátott akusztikus teljesítményt megnöveli. 
 
 
 

IV. FEJEZET 
 

BÁNYÁK 
 

16.§. 
 
 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén új bányát nyitni nem lehet. 



(2) Az önkormányzat közigazgatási területén a már működő bányákat tovább bővíteni, és 
lejárt engedélyeiket meghosszabbítani nem lehet. 

(3) Felhagyott bányák területét rekultiválni köteles a növénytakaró telepítésére. 
 
 
 

V. FEJEZET 
 

ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA 
 

A Környezetvédelmi Alap létrehozása 
 

17.§. 
 
 

(1) Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi 
Alap). 

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az 
önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását: 

 
a.) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, 
b.) a környezeti károk mérséklését, 
c.) a környezetvédelmi ártalmak megelőzését, 
d.) a környezetkímélő tevékenységek környezetbarát technológiák elterjedésének 

elősegítését, 
e.) a zöldfelület-gazdálkodást, 
f.) a természeti értékek megóvását, 
g.) a környezetvédelmi oktatást, nevelést. 
 
 

18.§. 
 

A Környezetvédelmi Alap bevételei 
 
 

Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei: 
 
a.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat közigazgatási 

területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, 
b.) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

része, 
c.) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 
d.) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság 

teljes összege, 
e.) benyújtott pályázatokon elnyert összegek, 
f.) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek. 
 
 
 
 



A környezetvédelmi Alap felhasználása 
 
 

19.§. 
 
 

(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a község környezetvédelmi problémáinak 
megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló 
tevékenységek támogatására kell fordítani: 

 
a.) levegőtisztaság védelme (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés 

csökkentése, adatbázis-létesítése stb.), 
b.) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése, 
c.) helyi védelmet élvező értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása. 
d.) zaj- és rezgésvédelem (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési zaj csökkentése, 

adatbázis-létesítése, mérőműszer beszerzése stb.), 
e.) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén 

növények elleni védekezés, 
f.) vizek védelme, 
g.) talaj védelme, 
h.) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,  
i.) Környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése. 
j.) egyéb, környezet védelmét elősegítő tevékenység. 
 

20.§. 
 

(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetés 
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet  19.§.-ában foglaltakra. 

(2) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására 
szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell 
képezni. 

(3) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Mezőfalva 
nagyközségben végez az Alap céljaival egybeeső tevékenységet. 

(4) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 20 %-a használható fel. 
(5) A pályáztatás rendjét a Képviselőtestület határozza meg. 
(6) A Környezetvédelmi Alapból 1 fő parkőrt kell alkalmazni, teljes munkaidőben. 
 
 

VI. FEJEZET 
 

21.§. 
 

(1) Aki jelen rendeletben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben egyéb jogszabályok 
szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik-, külön tekintettel, aki a rendelet hatálya alá 
tartozó hangosító, zajkeltő berendezést a rendeletben előírt engedély nélkül üzemelteti, 
szabálysértést követ el és az elkövető 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, illetve 
2000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki ellene a Polgármesteri Hivatal érdemi 
ügyintézője, ill. a rendőrség. 



(2) Ha az üzemeltető a zajterhelési határértékre vonatkozó előírásokat ismételten megszegi, 
vagy a határértéket jelenősen (legalább 10 dB-lel) túllépi a jegyző és hangosító, zajkeltő 
berendezés üzemeltetését időben korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi esetében az 
újbóli üzemeltetés csak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével 
engedélyezhető. 

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 
(4) Aki a jelen rendelet szerinti engedélyhez kötött hulladékot, avart, tarlót éget engedély 

nélkül, vagy nem az engedélynek megfelelően, szabálysértést követ el és 10.000.-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható, ill. 2000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki ellene 
a Polgármesteri Hivatal érdemi ügyintézője, illetve a rendőrség és a közterület-felügyelő. 

(5) Aki közterületen szemetel (ideértve kutyapiszok) szabálysértés követ el és az elkövető 
5OO.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot köteles fizetni. 

(6) Aki lakóutcák közterületét (árokban is) szennyezi, kommunális, vagy kerti hulladékot 
helyez el, illetve ott gyűjt, szabálysértést követ el és az elkövető 10.000.-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, illetve 3.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki ellene a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézője vagy a parkőr. 

(7) Aki bármilyen szennyező anyagot, hulladékot, építési törmeléket erdőben, utak mellett, 
illetve az erre a célra kijelölt helyen kívül elhelyez szabálysértést követ el és az elkövető 
10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható és köteles megfizetni a szennyező anyag 
megfelelő helyre történő szállítási költségét is. 

 
 
 
 
 

VII. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

22.§. 
 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Varga László        Dr. Woth László 
polgármester        jegyző 
 
 

 
 

fedezetkft@axelero.hu 
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