
Poméz Véros Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
12/2018. (IV.19.) sz. énkormanyzati rendelete

A telepiilési kéztisztaség és kerti hulladék égetésének helyi szabalyairél
(egységes szerkezetben az 1/2019.(1.25.), a 3/2020.(1V.01.), a 26/2020.(X1.02.) és a

31/2020. (X1I.30.) szamu rendeletekkel)

Poméz Varos Onkorményzatdnak Képviseld-testiilete e rendelet 1. § - 14. § tekintetében az
Alaptérvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazés alapjan és az Alaptérvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjdban biztositott feladatkérében, a 15. § tekintetében a kérnyezet
védelmének dltalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. térvény 48. § (4) bekezdés b) pontjaban
kapott felhatalmazds alapjin, az Alaptérvény 32. cikk (2) bekezdésében biztositott
feladatkérében, 16. § tekintetében az a Magyarorszag helyi Snkorményzatairél sz616 2011. évi
CLXXXIX.térvény 143. § (4) bekezdés d) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan Alaptérvény
32. cikk (2) bekezdésébenbiztositott feladatkérében eljarva a kivetkezdket rendeli el:

1. A rendelet célja

1.§ A rendelet célja a telepiilési altalanos kérnyezetének megdévasa,a tiszta, rendezett
varoskép kialakitdsa, a levegé tisztasagdénak védelme céljabél az avar és kerti hulladék
nyilt téri égetésére vonatkozé helyi szabélyok megallapitasa.

2. A rendelet hatalya

2.§ E rendelet hatélya Pomdéz Varos kézigazgatasi teriiletén valamennyi ingatlan
tulajdonosra, ingatlan birtokosra és haszonélvezére (a tovébbiakban egyiitt: ingatlan
tulajdonos) kiterjed, fiiggetleniil att6l, hogy az ingatlan tulajdonos természetes vagy
jogi személy,illetvejogi személyiség nélkili gazdasdgi tarsasdg.

3. Az ingatlanok tisztintartésa

3.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztantartas4r6] az ingatlan tulajdonosa kételes gondoskodni.
(2) A bontas, beépités, felujités alatt all6 ingatlanok tisztdntartasarél az ingatlan

tulajdonos, épitési engedély kételes munka esetén az engedély jogosultja kételes
gondoskodni.

4.§ (1) Az ingatlanon lévé névényzetet az ingatlan tulajdonos rendszeresen kételes gondozni.
(2) Az ingatlan tulajdonos kételes gondoskodni a névény-egészségiigyi szabdlyok

betartasarél.
(3) Az ingatlan gyomosodasat meg kell akaddlyozni, a gyomokat rendszeresen, olyan

sirtiséggel kell irtani, hogy a gyomnévények szarmagassdga a 20 cm-t ne haladja meg
és azok magvakat ne tudjanak nevelni.
Az ingatlan tulajdonos kételes gondoskodni arré], hogy gyomnévényekkel a
szomszédos ingatlanokat ne fertézze meg.

(4) Az ingatlanon lévé pazsitot és gyepet olyan stiri kell kaszélni (nyirni), hogy annak
szal magassaga a 20 cm-t ne haladja meg.

§.§ (1) Az ingatlanon lom szabadon nem térolhaté.

1

 



(2) Azingatlanon hulladékotakerti komposzt kivételével csak zart taroléedényben szabad
tarolni. A téroléedénynek olyannak kell lennie, hogy a benne tarolt hulladékhoz
ragcesdl6k, rovarok ne férhessenek hozza, abbél szennyezett anyag ne keriilhessen ki.

(3) Az ingatlanon szabadon térolt anyagokat a (€pitési anyagok, tlzifa, termények) a
tizvédelmi szabdlyok betartésa mellett zart rakatokban, rendezetten szabad tarolni.
Gondoskodnikell arrél, hogy a rakatbdl a szomszédosingatlanra vagy a kézteriiletre
anyag ne hullhassonki.

6.8 (1) Telkes ingatlannal rendelkez6k jarmiivet csak a sajat ingatlanukonbeliil moshatnak.
(2) Azingatlanokonbeliiljarmtivet mosni csak ugy lehet, hogy kérnyezetszennyezé anyag

a jardara és az uttestre ne keriiljén ki.

7.§(1) Allat csak a kézegészségtigyi, dllategészségiigyi és az Allatvédelmi eléiraésoknak
megfelelé kériilmények kézétt tarthato.

(2) Az emberek és az dllatok egészsége, jdléte, kézérzete és a kérmmyezet védelme
érdekében az allattartas soran keletkezé tragya, higtragya és a csurgalékviz csak zart
rendszeri, j61 zdrhaté, fedlappal elldtott, szivargasmentes és szagmentes taroléba
gyijtheté. A tragyalé a kommuniélis csatornarendszerbe nem vezethetd.

(3) Azalmostragya tarolasa az ingatlan udvaran csak kiépitett, elfolyas és szivargasmentes
és szagmentes dtmeneti gyiijtében megengedett.

(4) A keletkezett tragya kezelésérél, artalmatlanitasdrél, elszdllitasérdl — a kérnyezet
szennyezése nélkiil — rendszeresen,sziikség szerint (majus-oktéber kézétti idészakban
hetente, november-dprilis k6z6tti idészakban kéthetente) gondoskodnikell.

4. A kizteriiletek tisztantartasa

8.§ A kézteriiletek tisztantartasanak megérzésér6l, a kéztisztasaggal és a telepiilési szilard
hulladékkal dsszefiigg6 tevékenységekr6l sz616 1/1986. (II. 21.) EVM-EUM egyiittes
rendelet szerint minden ingatlan tulajdonos kételes hathatésan gondoskodni. A
kéztertiletek szennyezddését, fertézését eredményezé tevékenységtél, magatartastél
mindenki kételes tartézkodni. Tilos a kézteriileten hulladékot, barmely oda nem ill6é
anyagot elhelyezni.

9. § (1) Poméaz varosteriiletén a kéztisztasdgi szolgdltatas megszervezésérdl, ellendrzésérél a
kildn rendeletben meghatarozott szolgdltaté gondoskodik.

(2) A kézterilet szervezett, rendszeres tiszténtartasarél és az ott keletkezett telepiilési
szilard hulladékkal dsszefliggé tevékenység ellatasdrdl az e rendelet 8. §, 10. §, 12. §-
a kivételével a Pomaz Varos Onkormanyzata gondoskodik:

a) a belteriileti utak, utcdk, terek, jardak burkolatainak, a nyilvanos lépesdknek és
ezek tartozékainak, az autébuszmegallé helyek kérnyezetének tisztantartasarol,
az ott keletkezett szemét dsszegylijtésérdl és elszallitasarél, az elhullott allatok
eltavolitasardl,

b) az utcai hulladékgyijté tartdlyok felallitasardl, rendszeres tiritésérdl,
tisztantartasarél, fertétlenitésérél és fenntartasardl,

c) aparkok, valamint sétanyaik, gyalogosutjaik tiszténtartasarél, sikossag-mente-
sitésér6l, a keletkezé szemétdsszegytijtésérdl, elszallitas4rdl.

(3) Tilos a kézteriiletre kihelyezett hulladéktarolé edénybélhulladékot kivenni.

10. § (1) A sz6rakoztaté-, vendéglaté és drusitéhelyek,tizletek tizemeltetdi kételesek a bejarat
elétt a tevékenységtik folytan keletkezé szemétés a cigarettavég gyiijtésére alkalmas,



esztétikus téroléedényt elhelyezni és a nyitva tartés ideje alatt azok iritésérél,
folyamatostisztantartas4r6l gondoskodni.

(2) Az uteai és egyéb drusitéhelyek (pavilonok, pecsenyestiték, butikok stb.) hasznaléi
kételesek az drusitasra kijeldlt helyet, valamint a kijelélt hely kériilétti 10 méteres
tertiletsavot tisztan tartani. Az drusitasbél keletkezé hulladékok gyiijtésére kételesek
zéthaté edényt kihelyezni, s annak sajat kéltségen térténé elszéllitasarél, tiritésér6l és
tisztantartasarél gondoskodni.

11. § (1) Elduguldst vagy rongdlast okozé anyagot (szemetet, térmeléket, iszapot, papirt, tiz-

és robbanasveszélyes anyagot) a csapadékviz-elvezetd arokba bevezetnitilos.
(2) A csapadékviz-elvezeté drokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni

tilos.
(3) Kijelélt parkolékban, a garazsok eldtti kézteriiletenjarmtivet mosni csak ott lehet, ahol

a viz elvezetése az Uttestre keriilés nélkiil biztositott. A mosds soraén keletkezd
hulladékot a tevékenységet végzé kételes eltavolitani.

5. A kézteriiletek téli sikossag-mentesitése és hé eltakaritasa

12.§ (1) Pomaz varos teriiletén a téli sikosség-mentesitési és hdeltakaritasi munkdlatok

megszervezésérél, ellenérzésérél Pomaz Varos Onkorményzata gondoskodik.
(2) Hajogszabély masként nem rendelkezik az ingatlan tulajdonos kételes gondoskodni:

a) az ingatlan elétti jardaszakasz, jarda hidnydban a gyalogos kiézlekedés
biztositdésara egy méter szélesteriiletsav,

b) témbtelken a kiilén tulajdonban allé egyes épiiletek gyalogos megkézelitésére és

k6riiljarasara szolgalé teriilet és a témbtelkeket kGriilvevé jarda, jarda hidnydban a
gyalogos kézlekedés biztositasdra 1 m széles teriilet sav hé és sikoss4g-mentesitésérdl.

13. §' (1) A jardak és gyalogos kézlekedésre szolgal6 utak konyhasé (NaCl) tartalmi szerrel
térténd sikosség-mentesitése tilos.

(2) Aszfalt, illetve szilird burkolati jardak, gyalogos kézlekedésre szolgdlé utak,
kocsibedallék sikossdg-mentesitésére acetdt alapt olvasztészerek, tovabba a (6) és (7)
bekezdésekben meghatdrozottak figyelembevételével, olyan — biztonsdgi adatlappal
rendelkezé — sikossig-mentesité keverék is haszndlhaté, amelynek Kaélium-klorid,
Magnézium-klorid és Kalcium-klorid tartalma egytittesen legfeljebb 20 %.

(3) A (2) bekezdésbe nem sorolt jardak gyalogos kézlekedésre szolgélé utak és
térburkolatok sikoss4g-mentesitéséhez klorid tartalmi anyag nem hasznalhaté. E
feliiletek sikossdg-mentesitéshez felhaszndalhaté anyagok: firészpor, homok,
kisszemcséjti salak, képor, képorliszt, zeolit.

(4) Aszéréanyag beszerzéséréla tisztantartdsra k6telezettnek kell gondoskodni.

(5S) Klorid tartalmt anyagot kéziti hidak feliiletén és azok 15 m-es kérzetében nem szabad
haszndlni.

(6) Utak sikoss4g-mentesitése soran alkalmanként kijuttatott klorid mennyisége 15 g/m2-t
nem haladhatja meg. Ezen anyagok taroldsa taroldedényben kérnyezetszennyezést
kizéré médontérténhet.

(7) A sikossag elleni védekezésben felhaszndit Idorid tartalmu anyag egy téli szezonban
felhasznalhaté maximalis mennyisége a 300 g/m2-t nem haladhatja meg.

' Megallapitotta: Poméz Varos Polgarmesterének 31/2020.(XII.30.) szamu rendeletének 1.§-a. Hatdlyos: 2021.
janudr 01-161
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14, § (1) Jardaré] a havat, ha sztikséges, naponta tébbszér is héesés utan azonnal, de legkésébb
reggel 7.00 éraig el kell takaritani.

(2) Hérakatottilos képezni:
a) a gyalogos kézlekedési Utvonalakon,
b) a témegkézlekedési jarmtivek megallohelyeinél,
c) a kéziizemi és kézérdekt létesitményeken, illetve a hozzajuk vezetd uton (pl.

tolézar, tizcsap, kézkifoly6, vizelnyelé-akna,stb.)
d) Utkeresztezédésekben az titkeresztezés belathatésagat akadalyozo médon,

6. Az avar és kerti hulladék égetése

15. § (1) Az egészséges, karokoz6kt6l és kértevékt61 mentes és arra alkalmas avar és kerti
hulladékot elsésorban hasznositani kell.

(2) Anem hasznositott zéldhulladék elhelyezésére, hazhoz mend zéldhulladék szallitast,
vagy hulladékudvarba térténd szdllitast vehet igénybe a hulladékgazdalkodasi
kézszolgaltatasr6l1 sz6l6 Snkormanyzati rendeletben meghatérozottak szerint a
hulladékszallitasi k6zszolgaltatasi szerzédéssel rendelkezé ingatlan tulajdonos

(3) * Pomdz Véaros teriiletén a névényi kerti hulladék égetése kézteriileten és
magénteriileten — a jogszabélyban, kiiléndsen az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzatban
meghatarozott kivételekkel —tilos.

(4)°
(5)*

7. Jogkévetkezmények

16.§ °

8. Zaré rendelkezések

17.§ E rendelet a kihirdetését kivet6 naponlép hatalyba.

Eredeti rendelet: Pomaz, 2018.4prilis 18.

Vicsi Laszlé s.k., Szabénédr. Bartholomaei Krisztina s.k.,

polgarmester aljegyzé

2? Megallapitotta: Poméz Varos Polgarmesterének 3/2020.(IV.01.) szamu rendeletének 1.§-a. Hatdlyos: 2020. IV.
03-t61
3 Hatélyon kiviil helyezve: Pomaz Varos Polgarmesterének 3/2020.(IV.01.) szamu rendeletének 2.§-a. Hatdlyon

kivill helyezve: 2020. IV. 03-t61
4 Hatalyon kivil helyezve: Pomdz Véros Polgarmesterének 3/2020.([V.01.) szdmu rendeletének 2.§-a. Hatélyon

kiviil helyezve: 2020. IV. 03-t61
5 Hatdlyon kiviil helyezte: Pomdz vdros Onkormanyzat Keépviselé-testiiletének 26/2020.(X1.02.) szému
énkormanyzati rendeletének 19.§ (2) bekezdésének c) pontja. Hatalyat veszti: 2020.XI.15-t61.
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Zaradék:

Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének a telepiilési kéztisztasdg és kerti hulladék
égetésének helyi szabalyairél sz6l6 12/2018. (IV.19.) szému 6nkormanyzati rendelete az alabbi
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalasa megtirtént:

- Pomdz varos Onkorményzat Képviseld-testiletének 1/2019.(.25.)  szamu
énkormanyzati rendelete

-  Pomaz Varos Polgarmesterének 3/2020.(IV.01.) szami rendelete
- Poméz varos Onkorményzat Keépviselé-testiiletének 26/2020.(XI.02.) szémé

rendelete

Poméz Varos Polgaérmesterének 31/2020.CXII.30.) szamu rendelete

Pomaz, 2021. januar 06.

 

LZ
Dr.Balogh Pal

/ jegyzé




