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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről, közterületek használatáról
és az állattartásról
Hatályos: 2016. szeptember 6.
A Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Nyirád község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának
kialakítása, fenntartása és védelme érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) Alapfogalmak
a.
köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül
különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára)
más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó
területek - valamint a közterületek tisztántartása;
b.
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd
hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása;
c.
közterületek: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földterület (közút, járda, tér, közpark) - továbbá a község közhasználatú zöldterülete;
d.
hulladék: bármely, a 2000. évi XLIII. tv.-ben meghatározott kategóriák valamelyikébe
tartozó tárgy, vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy
megválni köteles;
e.
veszélyes hulladék: a 2000. évi XLIII. tv.-ben felsorolt tulajdonságok közül eggyel,
vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat, vagy összetevőket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;
f.
települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék,
illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más
hulladék;
g.
folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
h.
köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér
tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése;
i.
tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és
síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése;
j.
kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása;
k.
ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg
létesítményben történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése;
(2)
A rendelet hatálya kiterjed: Nyirád község közigazgatási területén
a) az élő szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok
természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére,
b) az e rendeletben meghatározottak szerint a környezetet igénybe vevő, terhelő,
veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre,
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c) azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, akik az a) pont szerinti környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek,
illetve akiket, vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek,
d) akik, vagy amelyek a b) pont szerinti tevékenységet folytatnak (környezethasználók).
(3) E rendeletet kell alkalmazni:

a) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok
kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek tisztántartásával, a köztisztasági
szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységre, továbbá
b) a közterületek rendjével, a környezeti tisztaságával kapcsolatos tevékenységre
(csapadékvíz-elvezetés, zöldterület-gazdálkodás, zöldterület- fenntartás és karbantartás),
c) a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira.
(4) Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete helyi környezetvédelmi alapot hoz
létre, melynek nagyságát a költségvetési rendeletében határozza meg. A környezetvédelmi
alap felhasználásáról évente – a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával
egyidejűleg – a képviselő-testület rendelkezik.
II. fejezet
Köztisztasági feladatok
Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
2. §
3. §
4. §
5. §
Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban
6. §
III. fejezet
Köztisztasági feladatok
7. §
A települési hulladék kezelése és elszállítása
8. § A folyékony hulladék kezelése és elszállítása
(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladékot a tulajdonos az ingatlanon belül és az
építési hatóság által engedélyezett, vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni oly
módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvíz szennyezést.
(2) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az
ingatlan tulajdonosa - az ilyen szolgáltatást végző vállalkozó kötelező igénybevétele útján,
szükség szerinti időközönként - köteles gondoskodni.
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(3) Települési folyékony hulladékot csatornába üríteni tilos. Kizárólag engedélyezett leürítőhelyen helyezhető el.
(4) A települési folyékony hulladék szippantásáért, elszállításáért és ártalommentes
elhelyezéséért az ingatlan tulajdonosa köteles a díjat a szolgáltató részére megfizetni.
IV. fejezet
Közterület rendje
A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos szabályok
9. §
10. §
11. §
12. §
Zaj- és rezgésvédelem
13. § (1) Zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozóan A környezet általános védelméről
szóló 1995. évi LIII. tv. 31. §-ában foglaltak az irányadóak.
(2) Új üzemek telepítésének, illetve meglévő bővítésének, üzembe helyezésének feltétele a
területre vonatkozó zajterhelési határérték betartása (illetve ezek igazolása).
V. fejezet
Zöldterületek védelme
14. §
15. §
16. §
VI. fejezet
A levegő tisztaságának védelme
17. § (1)
A kerti hulladékot szeméttároló edénybe kell begyűjteni, amelyet a
szemétszállító vállalat egyéb háztartási szeméttel együtt hetente, meghatározott napon
elszállít.
(2)
Háztartásokban keletkezett műanyag göngyöleg, fólia (tejterméket tartalmazó
csomagoló anyag) elégetése tilos!
(3)
Avart, kerti hulladékot évente június 1-jétől szeptember 30-ig elégetni tilos! Október
1-je és május 30. közötti időszakban avart, kerti hulladékot csak hétfőtől péntekig lehet
elégetni, szombaton és vasárnap az égetés tilos!
(4)
A tilalmi időn kívül a teljesen száraz avart és kerti hulladékot úgy kell elégetni, hogy
az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.
(6)
Szabadban gyújtott tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Ha veszély gyanúja áll
fenn, a tüzet azonnal el kell oltani.
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(7)
A tüzelés helyszínén olyan eszközöket kell tartani (ásó, lapát, vízzel telt vödör),
amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése megakadályozható.
(8)

Szeles időben szigorúan tilos tüzet gyújtani!
Víz- és talajvédelem

18. § (1)
A Nyirádi ivóvíz-bázis védelme érdekében az önkormányzat gondoskodik
a) a csapadékvíz elvezetéséről,
b) a vízfolyások, csatornák, szívóárkok és ezek műtárgyainak tisztántartásáról,
c) a szennyvíztisztító telep szennyezőanyag kibocsátásának folyamatos ellenőrzéséről, a
megengedett határértékek túllépése esetén a szükséges intézkedések megtételéről,
d)
a község közigazgatási területén működő termelő egységek felszíni vizeket
szennyező káros anyag kibocsátásának folyamatos ellenőrzéséről.
VII. fejezet
Állatok tartása
19. §
20. §
21. §
22. §
23. §
VIII. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
24. §
Záró rendelkezések
25. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatályát veszti
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Nyirád község tisztántartásáról,
zöldterületek védelméről és állattartásról” szóló 6/1991. (IX.15.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet
a 6/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
a 6/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
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