Felsőpakony Község Önkormányzat
17/2004. (X.18.) rendelete
a helyi környezet védelméről
Felsőpakony község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés
c.) pontjára, az 58.§ (1) bekezdésére hivatkozva figyelemmel a levegő védelmének egyes
szabályairól szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet előírásaira a Környezetvédelem helyi
szabályozására a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet célja, hogy Felsőpakony Község (a továbbiakban: település) közigazgatási
területén meghatározza a környezet tartós megóvása, az ember egészségének védelme
érdekében:
- a levegőtisztaság-védelmi
- a föld és vízvédelmi előírásokat és az erre vonatkozó feladatokat, kötelezettségeket és
tilalmakat, s ezeket helyi sajátosságoknak megfelelően megállapítsa.
(2) A rendelet hatálya kiterjed: a település közigazgatási területére, azon állandó vagy
ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetőleg tevékenységet folytató természetes és jogi
személyekre valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
(3) A települési környezet védelmében a (2) bekezdésben megjelöltek kötelesek hathatósan
közreműködni és a szennyeződést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól
tartózkodni.
(4) A település területén a hulladékkezelési közszolgáltatásról az önkormányzat – külön
rendeletében foglaltak szerint – gondoskodik.
A közterületek és ingatlanok tisztántartása
2.§
(1) A közterületek – ide értve a közcélú ingatlanokat, utakat, tereket, parkokat,
játszótereket, stb. és azokon elhelyezett műtárgyakat és nyílt árkokat – rendszeres
tisztántartását, valamint az egészségre káros növények irtását a község közigazgatási
területén a Polgármesteri Hivatal végzi.
(2) A település közterületén szemetelni, vagy azt és annak műtárgyait, továbbá az ott
elhelyezett tárgyakat, berendezéseket, növényeket beszennyezni és megrongálni,
továbbá közterület-használati engedély nélkül építési vagy más anyagot, hulladékot
(kerti nyeséseket stb.), és törmeléket, valamint használatból kivont, feleslegessé váló
tárgyakat (a lomtalanításra kijelölt időponton kívül) lerakni tilos. Szemetet, hulladékot
csak arra célra szolgáló szeméttartóba lehet elhelyezni. Állati tetemet, vagy olyan
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anyagot ami a levegőt szennyezi és az egészséget veszélyezteti vagy élősdiek számára
táptalajt nyújt közterületen és magánterületen elhelyezni nem szabad.
(3) A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen
lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne
rongálódjanak. A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás
módját, idejét és a költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés
megszüntetését is.
(4) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy az
szennyezést ne idézzen elő. Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat rögzített
ponyvával, nedvesített állapotban, bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal
szabad szállítani. Ha bármilyen anyag szállítása, rakodása alkalmával a közterület
szennyeződik a szennyeződést eltakarítani – amennyiben a szállító arról nem
gondoskodik – az köteles akinek érdekében a szállítás történt.
(5) A közterületen járművet mosni, olajcserét vagy azon más, szennyeződést okozó
tevékenységet végezni tilos.
3.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni
a) az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, a gyom- és allergén növényektől való
megtisztításáról;
b) az ingatlan előtti járdaszakasz, szikkasztó árok tisztántartásáról és karbantartásáról, az
ónos esőtől, hótól, jégtől síkossá vált járdák – szükség esetén naponta többszöri –
takarításáról, síkosság mentesítéséről;
c) az ingatlanról a közterületre kihajló, a szomszédos ingatlanra áthajló bokrok, faágak
telekhatárvonaláig, illetőleg a járda fölé hajló ágak 2,5 m magasságig történő
lemetszéséről.
(2) A járdáról letakarított havat és jeget úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos- és közúti
járműforgalmat ne akadályozza.
4.§
Tűzvédelmi, közegészségügyi és településképi szempontból vagy egyéb közérdekből a
környezetvédelmi hatóság kötelezheti az ingatlan tulajdonosát az ingatlan (telek)
rendbetételére, gyomtalanítására, és az ott összegyűlt hulladék elszállítására.
A levegő védelme
5.§
(1) A település belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő
kibocsátásával járó minden tevékenység tilos.
(2) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad elégetni. A fűtőberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó
anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.)
égetni tilos.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
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6.§
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése ártalmatlanítása elsősorban komposztálással
történhet, ha az nem lehetséges akkor azok elszállításáról kell gondoskodni.
(2) Égetni csak akkor lehet, ha más mód nincsen az ártalmatlanításra, de ebben az esetben
is csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon.
(3) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(6) Erdőben tüzet gyújtani az arra kijelölt helyen lehet.
(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A víz védelme
7.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak
műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történő
kivezetése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az ingatlan előtt
szikkasztóárok található.
(2) A vizek környezet- és tisztasága védelmében tilos
a) a vizek fertőzése és káros szennyezése, a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladék,
vegyszer,
azok
csomagolóanyagainak,
mérgező
anyagoknak,
motorolaj
származékoknak bevezetése;
b) a belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül
szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni;
c) ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni;
d) a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni;
e) a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély
nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni, továbbá a szennyvizet kilocsolni.
(3) A folyékonyhulladék kezeléséről az önkormányzat külön rendeletben rendelkezik.
Zöldterületek fenntartása és kezelése
8.§
(1) A település közigazgatási területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról
és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek
gondoskodni.
(2) A közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról az
önkormányzat gondoskodik.
(3) A zöldterületek, valamint a növényzet és az állatvilág megóvása érdekében tilos
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a) az élő fára plakát kiragasztása és kiszegezése;
b) a közhasználatú és az egyéb zöldterületen a hasznos állatok, a védett madarak
bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és
irtása;
c) a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál a járművet
mosni;
d) a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását elősegítő módon
megcsonkítani;
e) a növények olyan módon való gyűjtése, károsítása, amely a faj vagy fajta káros
megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához vezethet;
f) a közlekedést zavaró és veszélyeztető fák ágainak és a bokrok eltávolításáért az út
kezelője köteles gondoskodni.
(4) A játszótereket és a hozzá tartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek
használhatják, illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli gyermekek is
használhatják. 6 éven aluli gyermek a játszóteret csak kísérő felügyeletében
használhatja.
(5) Fakivágási engedélyt indokolt esetekben (kiöregedett fák esetében, balesetveszély
elhárítása céljából), vagy minőségi cseréhez az önkormányzat adhat ki akkor, ha az
más szakhatóság hatáskörébe nem tartozik. Amennyiben az érintett területen egyéb
szakhatóság is illetékes, a hozzájárulásuk a fakivágáshoz minden esetben kötelező. A
fakivágási engedélynek tartalmaznia kell, hogy ki jogosult a fakivágásra. Az lehet
szakképzett vállalkozó vagy az ingatlantulajdonos, mint kérelmező. /128/1999.
(VIII.13.) Korm. rendelet./
Allergén növények elleni védekezési szabályok
9.§
(1) Minden ingatlantulajdonosnak és használónak kötelessége a tulajdonában lévő
ingatlanon a gyom és allergiát okozó növények – főként a parlagfű – mechanikus vagy
vegyszeres irtása az allergiás megbetegedések csökkentése, visszaszorítása érdekében.
(2) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, visszaszorítási
módjairól, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos a
legfontosabb tudnivalókról az érdekeltek körében történő tudatosításáról a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
Zajvédelem
10.§
A község területén az üzemi telephelyből, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális,
szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő
rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól (továbbiakban: létesítményből)
származó hangosító berendezéseknél a zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KÖMEüM együttes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. Zajterhelési határérték túllépése nem
engedélyezhető.
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A hangosító berendezések működtetésének szabályai
11.§
(1) A 12/1983. (V.12.) MT. Rendelet 25.§ (1) bekezdésében meghatározott zaj- és
rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört az Önkormányzat
jegyzője gyakorolja.
(2) A 10.§-ban meghatározott létesítmények hangosító berendezése csak abban az
esetben és olyan módon üzemeltethető, ahogy azt zajvédelmi szempontból
engedélyezték.
(3) A hangosító berendezés üzemeltetése abban az esetben engedélyezhető, ha
annak zajkibocsátása a környezetből származó zajokkal együtt sem haladja
meg a 10.§-ban foglaltak szerinti határértékeket.
(4) A hangosító berendezés működtetésének zajvédelmi szempontból történő
engedélyezése iránti kérelmet a létesítmény üzemeltetője köteles benyújtani
az alkalmazást megelőzően.
(5) A rendeletben meghatározott előírásokat annak hatályba lépése előtt meglévő
és működő létesítmények és berendezések esetében is alkalmazni kell.
(6) A hangosító berendezés működtetésének engedélyezése iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a zaj- és rezgéshatárok mindenkori betartására vonatkozó
nyilatkozatot, a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének pontos
időpontját, a zajkeltés, illetőleg a hangosítás módját, eszközeit, a kérelmező
megbízottjának a nevét, aki a zajértékek betartását vállalja és azért felelős.
(7) A kérelemhez szakvéleményt kell csatolni az előírt határértékek
betarthatóságának igazolására, az ezt biztosító eszközök, berendezések
felsorolásával
(8) A hangosító berendezés működtetésének engedélyezése a jegyző hatáskörébe
tartozik.
(9) A kiadott engedélyekről a kereskedelmi feladatok ellátó ügyintézőnek
nyilvántartást kell vezetni, és rendszeresen ellenőrizni tartozik a rendelet
hatálya alá tartozó hangosító berendezések működését. A zajterhelési
határérték megtartásával kapcsolatos vitás esetben a jegyző a hangosító
berendezés üzembentartóját kötelezheti, hogy zajmérési vizsgálatot
végeztessen és annak eredményét mutassa be.
(10) Ha az üzemeltető a zajterhelési határértékre vonatkozó előírásokat ismételten
megszegi, vagy a határértéket jelentősen (10 dB) túllépi, a jegyző a hangosító
berendezés üzemeltetését időben korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi
esetben az újbóli üzemeltetés a határozat jogerőre emelkedésétől számított
kettő éven belül nem engedélyezhető.
12.§
A község belterületén tilos 22 és 06 óra között:
a) emberi hanggal, hangszerrel, vagy más technikai vagy egyéb eszközzel a köznyugalmat és
a közcsendet sértő zaj okozása;
b) erős zajjal járó ipari tevékenység;
c) zajt keltő munkák (fűnyíró, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése.
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A település környezetvédelmi alap létrehozása
13.§
(1) Az Önkormányzat a település környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése
érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: ÖKA) hoz
létre.
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az
önkormányzat alábbi környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének
elősegítése,
e) a zöldfelület gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
Környezetvédelmi alap bevételei
14.§
Az ÖKA bevételei:
a) az éves költségvetési rendeletben e célra elkülönített összeg;
b) a területileg illetékes hatóságok által a község közigazgatási területén végzett
tevékenység vagy mulasztás miatt kiszabott bírságnak, megállapított díjnak
jogszabályban megállapított hányada;
c) a jogszabályokkal megállapított és a jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság;
d) támogatásokból (alapítvány, gazdálkodó vagy civil szervezetek, magánszemélyek stb.)
illetőleg egyéb forrásokból befolyt összegek.
Környezetvédelmi alap felhasználása
15.§
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a település környezetvédelmi helyzetének
javítására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló
tevékenységek támogatására kell fordítani:
a) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
b) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
c) zaj- és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési
légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, mérőműszerek beszerzése stb.)
d) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés,
e) vizek védelme,
f) talaj védelme,
g) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való
részvétel,
h) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
i) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
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(2) Az ÖKA bevételeinek felhasználását az éves költségvetési rendelet szabályozza,
végrehajtását és az elszámolást a zárszámadási rendelet tartalmazza.
16.§
(1) Aki a környezet helyi védelmére vonatkozó – ide értve a szilárd és folyékony
hulladékkal való gazdálkodásról szóló jogszabályi rendelkezéseket, valamint az
ezeken alapuló hatósági határozatokat tevékenységével vagy mulasztásával megsérti
és ezzel a környezetet károsítja külön jogszabály alapján bírságot köteles fizetni.
(2) A bírságot a környezetvédelmi hatóság, illetőleg külön jogszabályban meghatározott
esetekben a jegyző szabja ki.
(3) A bírság mértékét a jogszabályban meghatározott feltételek szerint kell megállapítani.
A kivetett bírság adók módjára behajtható köztartozás.
(4) A bírság nem mentesít a büntető jogi, szabálysértési továbbá a kártérítési felelősség,
valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő
védekezés kialakítására, a természetes vagy a korábbi környezet helyreállítására
vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
Szabálysértések
17.§
Amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg szabálysértést követ el és
30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 2.§ (2) (4) (5) bekezdésében, a 3.§-ban, 5.§ban, 6.§-ban, 7.§ (1) (2) bekezdésében, 8. § (1) (3) (4) bekezdésében, 9.§ (1) bekezdésében,
11.§ (4) bekezdésében, 12.§-ban foglaltakat megszegi.
Zárórendelkezések
18.§
(1) Jelen rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával
összhangban az Európai Közösségeknek a 409/79/EGK madárvédelmi irányelvével, a
43/92/EGK élőhely védelmi irányelvének összeegyeztethető szabályozást tartalmazza.
(2) Ez a rendelet a 2004. december 1. lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon a jegyző – gondoskodik.
Felsőpakony, 2004. október
………………………………………..
Matusekné Dimov Éva sk.
Polgármester

…………………………………..
Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. október 14-től október 18-ig
A rendelet kihirdetve: 2004. október 18.
…………………………………..
Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi sk.
jegyző

