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SZATMÁR MEGYE  

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 

 29/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATA 

Vetés községben az építések területén, a közrend, a köztisztaság és higiénia, a területek és udvarok 

karbantartása, a tűzvédelem, valamint a környezetvédelem területén elkövetett kihágásoknak 

minősülő cselekmények megállapításáról és azok büntetéséről 

 
       Figyelembe véve annak szükségességét, hogy megszervezzék és megfelelő körülményeket 
biztosítsanak az épületgazdálkodási tevékenységek végzéséhez, fenntarthatóvá váljon a közrend, a 
köztisztaság és higiénia, a területek és udvarok karbantartása, az állattartás, a tűzvédelem, valamint a 
környezetvédelem a község területén,  
      Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. május 31-ére összehívott közgyűlésén, 

        Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 
előterjesztését, a polgármester szakapparátusa beszámolóit és a helyi tanács mellett működő 
szakbizottságok beszámolóját, 
 
Tekintettel az alábbi jogszabályokban rögzített törvényes előírásokra : 

-  a városi és vidéki gazdaságokra vonatkozó, aktualizált 21/2002-es számú Kormányrendelet; 
- az építkezések engedélyezésétt és lakások építésére vonatkozó intézkedéseket szabályozó, 

újraközölt, aktualizált 50/1991-es számú Törvény ; 
- a tűzvédelemre vonatkozó általános Rendelkezéseket jóváhagyó 605/2008-as számú MIRA és 

MADR Rendelet, nyílt tűz használata esetén, tarló, a száraz vegetáció és növényi hulladékok 
elégetése alkalmával ; 

- a társadalmi együttélés, a közrend és csend normáinak megszegése megbírságolására vonatkozó 
61/1991-es számú Törvény, r2-es előírásai ; 

- a közegészségügyi normák területén elkövetett kihágások megállapítására és büntetésére 
vonatkozó, aktualizált 857/2011-es számú Kormányhatározat, 

- a lakosság életkörnyezetére vonatkozó higiéniai és köztisztasági Normákat jóváhagyó, aktualizált 
119/2014-es számú Rendelet;  

- a környezetvédelemre vonatkozó, aktualizált 195/2005-ös számú Sürgősségi Kormányrendelet ; 
- a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó, aktualizált 101/2006-os számú Törvény, r1 

előírásai; 
-  az aktualizált 107/1996-os számú vízügyi Törvény; 
- a szennyvíz, vizes közegbe történő kiürítésére vonatkozó normákat jóváhagyó, aktualizált 

188/2002-es számú Kormányhatározat; 
- a lakosság életkörnyezetére vonatkozó higiéniai és közegészségügyi Normákat jóváhagyó, 

aktualizált 119/2014-es számú Rendelet;  
- a köztisztaság területére vonatkozó Normák megszegésének és bírságolásának megállapítására 

vonatkozó, aktualizált 857/2011-es számú Kormányhatározat, 
- a veszélyes vagy agresszív kutyák tartásának rezsimére vonatkozó, aktualizált 55/2002-es számú 

Sürgősségi Kormányrendelet r1-es előírásai; 
- ia lakosság védelmére vonatkozó 12/1990-es számú Törvény r2-es előírásai, a törvénybeütköző 

kereskedelmi tevékenységekkel szemben, 
 

         Hivatkozva a kihágások jogi rezsimjére vonatkozó, aktualizált 2/2001-es számú Kormányrendelet 
előírásaira , 
 A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 
számú Törvény 36. cikkely (2) bekezdés c) és d) betűje, a (6) bekezdés a) betű c. pontja és a 45. 
cikkely (1) bekezdés előírásai értelmében, 
 



 

 
        Elfogadja az alábbi 
 
 

 
HATÁROZATOT: 
 

1. cikkely Jelen Határozat megállapítja a magánszemélyek, a jogi személyek, gazdasági egységek, 

közintézmények kötelezettségeit a településrendezési és háztartási területeken, a közrend- és csend 

megőrzése, a tisztaság és közhigiénia biztosítása, a környezetvédelem, a területek és udvarok 

karbantartása, az állattartás és a tűzesetek megelőzése és a közlekedés terén Vetés községben, és 

megállapítja a kiróható büntetéseket ezen szabályok megszegése esetére. 

 

2. cikkely A jelen Határozatban megállapított kötelezettségek és felelősségek be nem tartása vagy 

megszegése esetén a kihágást elkövető személyek ellen fegyelmi, polgárjogi, szabálysértési vagy 

esetenként büntetőjogi eljárás indul, az érvényben levő törvények és jelen Határozat előírásai 

értelmében büntetendők. 

I. FEJEZET A KÖZTERÜLETEK KEZELÉSE, 

A ZÖLDÖVEZETEK-, TERÜLETEK, KÖZ- ÉS MAGÁNÉPÜLETEK 

KARBANTARTÁSA 

3. cikkely A tisztaság és rend biztosítása és megőrzése a településeken, a velük történő jó gazdálkodás, 

a tisztasági előírások betartása alapvető kötelessége a helyi közigazgatási hatóságoknak, a 

közintézményeknek, gazdálkodó szervezeteknek, a magán- és jogi személyeknek. 

4. cikkely A közintézményeknek, gazdálkodó szervezeteknek és más jogi személyeknek az alábbi 

kötelességeket kell betartaniuk: 

    a) biztosítaniuk kell annak az ingatlannak a megfelelő állagát, amelyben tevékenységét végzi, javítási 

munkálatok, berendezések és más sajátos munkálatok végzésével; 

    b) biztosítaniuk kell annak az ingatlannak a homlokzatának és a cégtáblájának karbantartását 

amelyben tevékenységet folytatnak, beleértve a mosással történő tisztítást, időszakos takarítást és festést 

; 

    c) biztosítaniuk kell az ingatlanhoz tartozó udvarokon és más területeken található anyaglerakatok, 

valamint a bejáratok tisztaságát, 

    d) biztosítaniuk kell az ingatlanok és az általuk használt egyéb helyiségek takarítását, fertőtlenítését és 

rovarirtást; 

    e) megfelelő módon kell tárolniuk a háztartási, ipari, mezőgazdasági hulladékokat, valamint az 

újrahasznosítható anyagokat; 

    f) biztosítaniuk kell  a járdák, az általuk használt parkolók karbantartását és takarítását, a hó- és 

jégeltakarítást az ingatlan előtti járdarészen és az általuk használt egyéb területeken; 

    g) e kell tartaniuk a helyi tanács által megállapított köztisztasági és higiéniai előírásokat a 

településeken, 

    h) biztosítaniuk kell a szállítóeszközök és egyéb gépek tisztán tartását mielőtt a közutakat használnák. 

 

    i) Biztosítaniuk kell a tarlók, a száraz növényzet és egyéb növényi hulladékok elégetését, de csak 

miután rendelkeznek, a Közigazgatási és belügyminisztérium 163/2007-es számú Rendeletével 

jóváhagyott tűzvédelem általános Normákban előírt engedélyekkel. 

 5. cikkely A jelen Rendelkezésben előírtak alkalmazásában az állampolgároknak az alábbi 

kötelességeik vannak: 

    a) a tulajdonukban levő, vagy bérelt ingatlanok, mellékhelyiségek, udvarok és ezek környezetének 

karbantartása és takarítása; 

    b) a lakások homlokzatának és egyéb utcafronton található épületek tisztán tartása, időszakos vakolás 

és festése; 



 

    c) az elkezdett építkezési munkálatok befejezése, a polgármester által kibocsátott engedélyek 

megszerzése alapján, és a törvény értelmében megállapított feltételek betartásával; 

    d)  az ingatlanhoz tartozó berendezések javítása és karbantartása; 

    e) az utca vagy az útszéli járdák takarítása, az általuk használt gazdaság előtt vagy parkolóhelyeken; 

    f) a hó és jég eltakarítása az ingatlan előtt amelyben laknak vagy egyéb céllal használnak; 

    g) a tisztaság megőrzése a fő közlekedési utakon és nyilvános helyeken; 

    h) a helyi tanács által megszabott előírások betartása a település köztisztasága és higiéniája megőrzése 

érdekében; 

    i) a háztartási hulladékok és szemét tárolása csak a helyi tanács által az erre a célra kijelölt helyen és 

módon történhet; 

    j)  az ingatlanhoz tartozó árkok, útszéli vízelvezetők és hidak takarítása és karbantartása, 

    k) A tarlók, száraz növényeket és egyéb növényi hulladékok elégetése, a megfelelő szélmentes 

időjárás idején, az elszáradt növények és növényi hulladékok kupacokba való gyűjtése, olyan 

mennyiségekbe amelyek elégetése ellenőrizhető, csak nappal végezhető az esetleges tűzkeletkezés 

eloltásához szükséges megfelelő eszközök és anyagok biztosítása mellett, távozáskor biztosítani kell a 

tűz eloltását. 

6. cikkely Kihágásnak minősül és büntetéssel sújtják a közterületen, a köztereken, területeken, köz- és 

magánépületeken, gazdálkodó szervezetek, közintézmények, jogi és magánszemélyek által okozott 

alábbi cselekményeket: 

a) a tulajdonos birtokában levő vagy a lakók által bérelt épületek, lakások, melléképületek, udvarok, 

kertek, közterületek higiéniájának és takarításának elhanyagolása esetén, a magán személyeket 200 

lejtől 500 lejig terjedő bírsággal sújtják, a jogi személyekre 500 lejtől 1000 lejig terjedő bírság róható 

ki; 

b) a közterületek erőszakos elfoglalása vagy ezek rendeltetésének megváltoztatása 1.000 lejtől. 2.500 

lejig terjedő bírságot von maga után; 

c) a bármilyen típusú rongálás, beleértve a közlekedési balesetek során keletkezetteket is, a közterületen 

bekövetkezett berendezések megrongálása, mint például: ültetvények, városi bútorzat, járdaszegélyek, 

kerítések, stb. megjavításának, rendbehozatalának elmaradása esetén a kompetens hatóság által 

megállapított határidőn belül 500 lejtől 1000 lejig terjedő büntetés szabható ki  magán személyek 

esetében, és 1000 lej és 2500 lej közötti büntetés róható ki jogi személyek számára. 

      Az okozott károkért az elkövetők a tönkretett vagy megsérült javak ellenértékének megfelelő 

kártérítést kell fizessenek.  

 d) A bármilyen jogcímen birtokolt vagy használt ingatlan állapotának elhanyagolása, nem megfelelő 

módon való karbantartása –  az épületek külső falainak javítása és festése, vezetékek kicserélése, 

tönkrement csatornák, törött ablakok és cserepek, elavult reklám pannók, stb. – 200 lejtől 500 lejig 

terjedő bírsággal sújtható magán személyek esetében, és 500 lejtől 1000 lejig terjedő büntetést kell 

fizessenek a jogi személyek; 

e) Az épület állapotának tönkremenése esetén (faldarabok, díszítő elemek leválása a homlokzatról vagy 

tetőről), amennyiben érinti az közterületet, az  építkezést elrendelő tulajdonos köteles  az érintett 

területet kijelölni és körbekeríteni, ellenkező esetben 200 lejtől 500 lejig terjedő bírsággal büntethető 

magánszemélyek esetében, és 500 lejtől 1000 lejig terjedő bírság róható ki jogi személyeknek; 

f) A karbantartási munkálatok, javítások, berendezések vagy építőelemek kicserélésének elmulasztása 

esetén, amennyiben az épület kizárólag a tulajdonos használatában van, és ezzel  a többi tulajdonosnak 

kárt okoz, 200 lej és 500 lej közötti pénzbüntetéssel sújtják a tulajdonost; 

 g) A házszám kifüggesztésének elmulasztása az ingatlanon, 50 lej és 200 lej közötti  büntetéssel jár a 

tulajdonos számára, 

h) A középületek rongálása vagy bármilyen módon történő összepiszkolása 500 lej és 1000 lej közötti 

bírsággal sújtható. 

 i) Az ingatlanok falainak, kerítések, köz- vagy magántulajdonban levő kapuk összefirkálása, rajzolása 

(graffiti, jelek, feliratok stb.)  200 lej és 500 lej között terjedő bírságot von maga után;  

 j) A közterületek elfoglalása bármilyen építőanyaggal, állványok vagy építődaruk felszerelése, 

konténerek, bútorzat, kioszkok, sátrak vagy mozgóáruskocsik kihelyezése kereskedelmi tevékenység 



 

végzése céljából, vidámparkok vagy más hasonlók létesítése a polgármesteri hivatal engedélye nélkül 

vagy a törvényben előírt díjszabások kifizetése nélkül 200 lejtől 500 lejig terjedő bírsággal sújtható 

magán személyek esetében, és 500 lej és 1000 lej közötti bírságot kapnak a jogi személyek; 

      Építőanyagokat: maltert, betont, homokot, kavicsot, ásásból származó föld, egyéb vegyes 

hulladékok/épületek és lakások felújításából és tatarozásából, vagy magánház vagy ipari épületek 

lebontásából  származó anyagokat közterületen tárolni csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben 

nem befolyásolja a talajt, kifizették  a közterületek ideiglenes elfoglalásáért megszabott illetéket, és ha 

az említett anyagok tárolása rendezetten, az előírásoknak megfelelő tárolóedényekben van összegyűjtve, 

kompatibilis a szolgáltató gyűjtési rendszerével és az elszállítással.  

 k) Bármilyen típusú gép, meghibásodott eszköz, mozgókocsi vagy kioszk, fémszerkezetek, vagy 

leromlott állapotú vagy bontásra való gépjármű otthagyása a közterületen (parkolókban, sétányokon, 

platformokon, zöldövezetben vagy az útszélén) 200 lejtől 500 lejig terjedő bírsággal jár 

magánszemélyeknek és 500 lejtől 1000 lejig terjedő bírsággal a jogi személyeknek. 

l)  A közterülethez tartozó zöldövezetek elfoglalása, bekerítése, vagy beültetésük növényekkel a 

polgármesteri hivatal engedélye nélkül, 200 lejtől 500 lejig terjedő bírsággal büntethető. 

m) A városi bútorzat (padok, szemeteskosarak, virágtartók, oszlopok, stb.), játszóterek, 

sportlétesítmények és pihenőövezetek felszerelésének megrongálása, az utcai hulladék tárolására 

kihelyezett konténerek, reklámpanók, a zöldövezet megvédésére épített kerítések, autóbusz-megállók, 

vagy más javak megrongálása ütés, leszakítás, kivágás, rátaposás által, meggyújtása, stb. bármilyen 

feliratok bevésése az említett tárgyakon 200 lej és 1000 lej közötti bírsággal sújtható. 

 n) A közlekedési útjelző-táblák eredeti helyzetének megváltoztatása 500 lejtől 1.000 lejig terjedő 

bírsággal sújtható.  

 o) Útjelző táblák felszerelése (bármilyen típusú) engedéllyel nem rendelkező személyek által és a 

polgármesteri hivatal engedélye nélkül 500 lej és 1000 lej közötti bírságot von maga után magán 

személyek esetében és 1000 lej és 2500 lej közötti összeggel büntethetők a jogi személyek. 

 p) Közszolgáltatási berendezések leszerelése, szétszedése vagy módosítása (esővíz begyűjtők, lefolyók, 

csatlakoztatások, tűzoltótartályok), valamint az ezek elfedése és beborítása aszfalttal 200 lej és 1000 lej 

közötti pénzbírsággal büntethető.       

 q) Bármilyen jellegű munka végzése az útszélén, járdákon, zöldövezetben a polgármesteri hivatal által 

kibocsátott engedély nélkül 1000 lej és 1500 lejig terjedő bírsággal sújtható magánszemélyek esetében 

és 1500-2500 lejig büntethetők a jogi személyek. 

Kivételt képeznek a szolgáltató hálózatok által végzett sürgősségi beavatkozások, amelyek végzése a 

helyi hatósággal való megbeszélés tárgyát képezi. 

 r)  A közterületen végzett munkálatok nem megfelelő kijelölése miatt a munkálatot végző cég 1000 

lejtől 2500 lejig terjedő bírságot fizet.  

s) a kivitelező köteles elvégezni a köztisztasági munkákat a közterületeken, az engedélyezett 

építőtelepeken, úgy a munkálatok végzése közben mint a befejezéskor is, ellenkező esetben 1000 lej és 

2000 lej közötti bírság róható ki magánszemélyekre és 2000 lej és 2500 lej között terjedő bírságot 

fizetnek a jogi személyek; 

t)  az ingatlanok előtti vízelvezető sáncok, gyűjtőárkok, hidak és betonelvezetők letakarása, 

takarításának elmulasztása, az ingatlan teljes hossza mentén, amennyiben megakadályozza az esővíz 

elfolyását, vagy összegyűl és elárasztja a közterületet vagy más területet, 200 lej és 500 lej közötti 

büntetéssel jár magánszemélyek esetében, és 1000 lej és 2500 lej közötti bírsággal sújtják a jogi 

személyeket ; 

u) Tilos a legeltetés az erre a célra nem kijelölt helyeken, 200 lej és 1000 lej közötti bírsággal 

büntethető; 

v) A játszóterek használata csak a táblákon és a tájékoztató pannókon feltüntetett korosztály számára 

engedélyezett, a játszóterek tisztaságának megőrzésének elmulasztása, kutyák bevitele a játszóterek 

játszásra kialakított részén, biciklizés, alkoholos italos fogyasztása, csoportos álldogálás egyéb okokból 

mint kikapcsolódás 200 lej és 400 lej közötti bírsággal jár;  

w) A játszóterek felszerelésének és kerítésének megrongálása vagy odébb költöztetése 500 lej és 1000 

lej közötti bírsággal jár,  



 

y) A tarló, a száraz növényzet és növényi hulladékok elégetésére vonatkozó előírások és feltételek 

megszegése  200 lej és 400 lej közötti bírsággal jár fizikai személyek esetében és 1000 lejtől 2500 lejig 

terjedő bírságot von maga után jogi személyek esetében. 

 

II. FEJEZET    A CSEND ÉS REND BETARTÁSA KÖZTERÜLETEKEN 

7. cikkely. Egy nyugodt és rendezett környezet biztosítása érdekében, amely szükséges egy normális 

gazdasági, társadalmi, kulturális tevékenység végzéséhez és egy civilizált társasági viszony 

népszerűsítése érdekében a minden napi életben, az állampolgárok kötelesek megfelelő polgári, erkölcsi 

és felelős magatartást tanúsítani az ország törvényei szellemében és a társadalmi együttélés normái 

betartásával. 

8. cikkely (1) Kihágásnak minősül a közrend- és csend betartása terén és bírsággal büntetik az alábbi 

fizikai személyek által elkövetett tetteket: 

a) Nyilvánosan elkövetett obszcén tettek, cselekedetek vagy gesztusok,szitkozódások, sértő vagy 

vulgáris kifejezések, erőszakos tettekkel való fenyegetés személyek és vagyontárgyaik ellen, 

amelyek megzavarhatják a közrendet és csendet, felháboríthatják az állampolgárokat  vagy 

megsértik az állampolgárok vagy közintézmények becsületét és büszkeségét 200 lejtől 1000 lejig 

terjedő bírsággal sújtható. 

b). Munkaképes személyek által végzett  nyilvános kéregetés sorozatosan, valamint más személyek 

erre való buzdítása, kényszerítése 100 lej és 500 lej közötti bírsággal sújtható.  

    c) személyek vagy járművek megdobálása, bármilyen tárgy, gyúlékony anyagok, irritáló-könnyező 

vagy bénulást okozó, korróziós tárgyak bedobása építkezési területre, amennyiben nem okozott 

személyek testi vagy egészségügyi sérülést vagy anyagi károkat, 100 lej és 500 lej közötti pénzbírsággal 

büntethető. 

 d) személyek felé való közeledés szexuális viszony folytatása céljából, bármilyen formában, bárokban, 

parkolókban, utcákon vagy más nyilvános helyeken anyagi haszonszerzés céljából, vagy más személy 

ebből a célból való biztatása vagy kényszerítése, 500 lej és 1.500 lej közötti bírsággal büntethető. 

    e) behatolás a bejárásra vonatkozó jogszabályos megsértésével közintézmények, helyi közhatóságok, 

oktatási intézmények vagy az ezekhez tartozó helyiségek székházába, függetlenül rendeltetésüktől, 500 

lej és 1500 lej közötti bírsággal sújtható. 

    f) a rendfenntartás szabályainak vagy a sport- és kulturális események szabályainak megszegése  500 

lej és 1.500 lej közötti bírságot von maga után. 

    g) a fogyasztó ellenállása, hogy elhagyja a nyilvános helyiséget ahol alkoholt fogyasztott, a záróra  

után vagy a bár alkalmazottjának indokolt, jogos felkérésére  100 lej és 500 lej közötti összeggel 

büntethető. 

    h) a láthatóan italos állapotban levő személyek vagy kiskorú személyek szeszes italokkal történő 

kiszolgálása nyilvános bárokban 500 lej és 1.500 lej közötti bírságot von maga után. 

    i) verekedés szítása vagy verekedésben való részvétel nyilvános helyeken vagy vendéglátóipari 

egységekben 200 lej és 1000 lej közötti bírsággal büntethető.  

    j) a lakók nyugalmának jogtalan megzavarása  bármilyen személy által, hangoskodással, lármázással,  

hangszerek, zene- vagy egyéb gépek nagy intenzitású használatával bárokban vagy jogi személyek 

székházában, magánszemélyek otthonában vagy más lakáscélú ingatlanban vagy ezek közvetlen 

szomszédságában 200 lej és 1000 lejig terjedő büntetéssel sújtható. 

    k) privát jellegű mulatságok szervezése és a zenegépek olyan hangerővel való használata amely 

zavarja a lakók nyugalmát, sátrakban, vagy más szabadtéri rendezvényeken,  lakáscélú vagy szociális 

jellegű ingatlanok közelében, városi környezetben 500 lej és 1500 lej közötti bírsággal sújtható. 

    l) a feleség, férj, szülő, gyerek vagy bármilyen eltartásban  levő személy elüldözése a közös otthonból 

200 lej és 1000 lej közötti bírsággal büntethető. 

     m) a kompetens szervei által hozott intézkedések be nem tartása természeti katasztrófa vagy más 

közveszély ideje alatt 500 lej és 1500 lej közötti büntetéssel jár. 

    n) a rendfenntartó szervek vagy bármilyen más állami szerv megakadályozása bármilyen módon, 

szolgálatteljesítés közben igazoltatás során, egy személy bekísérése esetén a rendőrség székhelyére,  a 



 

rendfenntartás érdekében hozott intézkedések közben vagy a közrend visszaállításában 1000 lejtől 3000 

lejig terjedő pénzbírsággal sújtják. 

      (2)  Abban az esetben, amikor a 8. pont a), c) és i) pontjaiban előírt tettek a község területén vagy a 

községhez tartozó valamelyik falu  oktatási intézményében vagy  orvosi rendelőben történik 1000 lej és 

3000 lej közötti büntetés róható ki 

 

III. FEJEZET A KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK 

ÉS KÖZTISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE 
 

      9. cikkely Az állampolgárok és jogi személyek kötelesek betartani a polgármesteri hivatal által 

foganatosított intézkedéseket a település közhigiéniájának és köztisztaságának biztosítása érdekében, 

valamint a saját gazdaságuk és lakásuk higiéniájának alapvető szabályait, olyan módon, hogy ne 

okozzanak ezzel kellemetlenséget a szomszédaiknak és ne jelentsen veszélyt a közösség egészségi 

állapotára. 

 

 

     10. cikkely  Kihágásnak minősül a környezet tisztasága és köztisztasága, megőrzése terén az alábbi 

jogi és magánszemélyek által elkövetett tettek: 

      a) Szemetelés, csomagolóanyagok, gazdasági tevékenységből vagy bontásból származó 

építőanyagok kidobása a zöldövezetekben, az utakon, közterületeken vagy bármilyen más közutakhoz, 

mezőgazdasági utakhoz tartozó területen, a Szamos partján, függetlenül attól, hogy magán vagy állami 

tulajdonban levő területről van szó, 500 lej és 1000 lej közötti pénzbírsággal sújtható magánszemélyek 

esetében és 1500 lej és 2500 lej között terjedő büntetés róható ki jogi személyeknek. 

      b) Az udvarokból és kertekből származó növényi hulladékok raktározása közterületen 100 lej és 500 

lej közötti büntetéssel sújtható.  

      c) A más típusú hulladék bedobása a  szelektív hulladéktárolóba 100 lej és 500 lej közötti 

büntetéssel sújtható.  

      d) A szelektív hulladékgyűjtő tartályok, vagy a közterületen kihelyezett utcai szemetesládák 

megrongálása 100 lej és 500 lej közötti bírsággal sújtható. 

      e) A fertőtlenítési, féregtelenítési tevékenység és szúnyog írtás elvégzésével, a polgármesteri hivatal 

által megbízott szolgáltató bejutásának megakadályozása azokra a helyekre ahol tevékenységüket kell 

végezzék 200 lej és 500 lej közötti büntetéssel sújtják. 

      f) A zöldövezetek vagy bármilyen típusú ültetvény megrongálása, a növények leszakítása, 

letaposása, a fák vagy bokrok engedély nélküli kivágása a közterülethez tartozó övezetekben 200 lejtől 

500 lejig terjedő pénzbírságot von maga után.      

 g) A közterület szennyezése a szállító eszközök rakodása-lerakodása közben vagy az építőanyagok, 

homok, föld vagy egyéb típusú anyag szétszórása szállítás közben a gépjárműből, 200 lej és 500 lej 

közötti pénzbírsággal sújtható 

  h) Papír, csomagolóanyagok, cigaretta vagy tökmaghéj szétdobálása a gyalogosok által vagy 

gépkocsiból az úttesten, a járdán vagy a zöldövezetekben 100 lej és 300 lej közötti büntetéssel sújtható. 

     i) A szennyvíz, a háztartási és ipari fekália szervezetlen szétszórása közvetlenül a talajon (udvarokon, 

kertekben, utcákon, a lakóövezetekben stb.) vagy beleöntése a Szamosba 500 lej és 1000 lej közötti 

pénzbírságot von maga után magánszemélyek esetében és 800 lej és 2500 lej között büntethetők a jogi 

személyek. 

 

IV. FEJEZET- AZ ÁLLATTARTÁSRA ÉS NEVELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 
 

     11. cikkely  (1).Azokban a gazdaságokban ahol nincs ivó- és szennyvízcsatlakozás egy egységes 

elosztórendszer keretében, a magánemberek udvarában az állattartás helye,  legkevesebb 10 méterre 

helyezkedhet el a legközelebbi szomszédtól, a legfeljebb összesen 6 fős állatok tartása esetében (juhok, 

kecskék, sertések, marhák, lovak) és legfeljebb 50 szárnyas esetében, olyan körülmények között kell 



 

történjen, hogy ne szennyezze a környezetet és nem jelentsen veszélyt a szomszédok számára, biológiai 

biztonsági feltételek betartásának kötelezettségével.  

      (2) Az ivó- és szennyvízcsatlakozással rendelkező gazdaságok az állattartás helye legkevesebb 10 

méterre helyezkedhet el a legközelebbi szomszédtól, maximum 2 ló, 5 fő marha, 15 fő juh vagy kecske, 

5 fő sertés és legtöbb 50 fő szárnyas tartása esetében, olyan körülmények mellett, hogy ne szennyezze a 

környezetet és ne jelentsen veszélyt a szomszédok egészségére, a biológiai biztonsági feltételek 

betartásának kötelezettségével. 

 

     12. cikkely A védett természeti övezetek és a lakosság egészségére veszélyt jelentő és 

kényelmetlenséget okozó állattartási egységek közötti minimális egészségvédelmi távolságok az 

alábbiak: 

    - Ménesek  6-20 fő között:  50 m 

    - Lófarmok, 20 fő fölött:  100 m 

    - Marhafarmok- és neveldék, 6-50 fő között:   50 m 

    - Marhafarmok- és neveldék,  51-200 fő között:   100 m 

    - Szárnyas farmok,51-100 fő között:   50 m 

    - Szárnyas farmok,101-5.000 fő között:   500 m 

    - Juh- és kecskefarmok:   100 m 

    - Sertésfarmok, 7-20 fő között:   100 m 

    - Sertésfarmok, 21-50 fő között:   200 m 

    - Sertésfarmok, 51-1.000 fő között:   500 m 

    - Állatvédelmi menhelyek:  100 m 

    - Állattenyésztésből származó trágya tárolása, községi platformok:   500 m 

    - Sertéstrágya tárolása: 1.000 m 

  

    13. cikkely (1) Az állattartás helye a lakosok háztartásában minimum 10 méterre helyezhető el a 

legközelebb eső lakóháztól, az alábbi feltételek betartásával: 

       -  betonozott, légmentesen zárt emésztőgödör léte;  

       - az istállók, ketrecek, valamint az udvarok tisztaságának folyamatos biztosítása, ott ahol 

állattartással foglalkoznak;  

       - a fertőtlenítő, féregtelenítő tevékenységek és szúnyog írtás végzése periodikusan, vagy ahányszor 

csak szükséges, a DDD munkák végzésére szakosodott szolgáltatók által;  

       - az állatok csak a tulajdonban levő területen tartózkodhatnak, tilos kiengedni őket közterületre ;  

       - az állati eredetű hulladékok megfelelő tárolása anélkül, hogy befolyásolná a környezetet vagy 

bármilyen kényelmetlenséget okozna a szomszédoknak ;  

 (2) Vetés község szakszervei, a helyi rendőrség bevonásával, illetve az illetékes állami intézetek 

ellenőrző személyzete (rendőrség, Közegészségügyi igazgatóság, Környezetvédelmi Igazgatóság) 

rendszeresen ellenőrzik az állattartásra vonatkozó szabályok és rendelkezések betartását. 

(3) Az állampolgárok kötelesek beengedni az engedélyezett ellenőrző szervek képviselőit, hogy jelen 

Határozatban megállapított előírások betartását ellenőrizzék periodikusan. 

 

  14. cikkely A jogi- és magánszemélyek kötelesek, hogy 2017., december 31-ig lebontsák a nem 

engedélyezett és illegálisan épített, vagy a jelen Határozatban megállapított feltételeknek nem megfelelő 

istállókat, ketreceket, és egyéb szálláshelyeket. 

 

     15. cikkely (1) Kihágásnak minősül az állattartás területén, és büntetéssel sújtják  a jogi- és 

magánszemélyeket az alábbiak: 

      a) Az állatok, szárnyasok szabadon engedése közterületen, utakon,  200 lej és 500 lej közötti 

bírsággal jár. 

     b) Állatok levágása (sertés, marha, bárány, stb.) közterületen (utcán, járdán, parkolókban, parkokban, 

zöldövezetekben, stb.) , 200 lej és 500 lej között terjedő bírságot von maga után. 



 

     c). kutyák vagy más, az állampolgárok testi épségére veszélyes társasági állatok szabadon engedése 

vagy szájkosár, póráz, hám nélküli sétáltatása szórakozóhelyeken, közterületeken, 200 lej és 500 lej 

között büntethető. 

       d)   a tisztaságra, higiéniára és a közös helységek karbantartására vonatkozó általános előírások, 

szabályok betartásának elmulasztása a tulajdonosok vagy állattartók által 200 lejtől 500 lejig terjedő 

pénzbírságot von maga után. 

         (2)  A 14. cikkelyben megállapított időhatár betartásának elmulasztása 200 lej és 500 lej közötti 

pénzbírsággal jár magán személyek esetében, valamint 500 lej  és 1000 lej közötti összegre 

bírságolhatók a jogi személyek. 

 

    V. FEJEZET  A KIHÁGÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

  16. cikkely Jelen Határozatban előírt kihágásokat Vetés község polgármester hivatalának 

képviselői állapítják meg: helyi rendőrség, illetve a polgármester által felhatalmazott, a község 

polgármesteri hivatalában dolgozó személyek, az illetékes állami intézmények (rendőrség, csendőrség, 

Közegészségügyi Igazgatóság, Környezetvédelmi Igazgatóság). 

  17. cikkely (1) A kihágást elkövető személy köteles felmutatnia, ennek felszólítására a 

személyazonosságit, külföldi személyek, vagy külföldön élő román állampolgárok esetében az útlevél 

sorozatszámát és számát, vagy akármilyen más, a határátkeléshez szükséges iratot, ennek kibocsátási 

idejét és a megnevezni az iratot kibocsátó országot. 

          (2)  A kihágást jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet kézbesítenek, vagy esetenként, értesítő 

másolatot küldenek a kihágást elkövetőnek, a jegyzőkönyv kiállításához viszonyított legtöbb 15 napon 

belül. Az értesítést a jegyzőkönyvet kiállító szerv végzi, amelyik a bírságot kirótta. Amennyiben a 

kihágást elkövető személy nincs jelen, vagy jelen van, de megtagadja  a jegyzőkönyv aláírását, ennek 

közlése, illetve a befizetési értesítés a kihágást megállapító szerv által történik, legtöbb egy hónapon 

belüli határidőben.  

          (3) Amennyiben a kihágást elkövetőt kár megtérítésére is kötelezték a jegyzőkönyvvel együtt a 

bírság befizetéséről szóló felszólítását is kézbesítik, esettől függően a kártérítés 15 napon belüli 

befizetési kötelezettségével, ellenkező esetben végrehajtási eljárást indítanak.  

18. cikkely  A kihágási jegyzőkönyv ellen, a kézbesítéstől számított 15 napos határidőn belül 

fellebbezés nyújtható be, a kihágások jogi besorolását szabályozó 2/2001-es aktualizált törvény 

értelmében.  

19. cikkely  (1) A kártérítések és bírságok végrehajtása az azt megállapító szerv kötelessége, 

amennyiben a jegyzőkönyvet nem támadták meg jogi úton.  

        (2) A bírságok behajtása tekintetében, a fent említett hatóságok hivatalból értesítik a az érintett 

szerveket, a törvénynek megfelelően a költségvetési tartozás behajtása miatt indított végrehajtási 

eljárásról, amelyeknek hatáskörében van a  kihágást elkövető lakcíme, értesítve  a jegyzőkönyv, a 

kiszabott büntetésről, amelyeket határidőben nem támadtak meg.   

20. cikkely  (1) Jelen határozat előírásait kiegészítik a kihágások jogi besorolását szabályozó 2/2001-es 

aktualizált törvény rendelkezései.  

         (2)  A kihágást elkövető a minimális bírság felét köteles befizetni, amennyiben legkésőbb 48 órán 

belül ezt megteszi, vagy a kézhezvételtől számított 48 órán belül. 

 

VI. FEJEZET 

 

21. cikkely Jelen határozat hatályba lépésének időpontja 15 napra a köztudomásra hozatal napjától  

22. cikkely   A hatályba lépés időpontjától számítva hatályát veszti a . ................számú tanácsi 

határozat.. 

23. cikkely  Jelen határozat végrehajtásával megbízza Vetés község polgármesteri hivatalát. 

 

 24. cikkely  Jelen határozatot közlik: 

- Vetés község polgármesterével; 



 

- Vetés község helyi rendőrségének személyzetével; 

- Vetés község rendőrőrsével; 

-  Szatmár megye Prefektúrájával 

és köztudomásra hozzák kifüggesztéssel, Vetés község hivatalos honlapjára való feltöltéssel, 

falragaszokat helyeznek ki, és szórólapokat osztanak ki a jogi személyeknek és a lakosoknak. 

VETÉS, 2017. május 31-én. 

 

Üléselnök,    Ellenjegyzem, 

BODNAR OTTO-SANDOR  Anca-Maria Pop jogász  

        községi jegyző 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 10, mellette szavazott 10, ellene szavazott 0, tartózkodás 0 

szavazat. 

 


