Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2007.(X.11.) rendelete
a település környezetvédelmének szabályairól
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Egyek tiszta, esztétikus településképének, 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) A rendelet célja, hogy Egyek Nagyközség közigazgatási területén a köztisztaságot
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a nagyközség közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki
a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az
azokkal összefüggő tevékenységre.
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának
(haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a
használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.
(5) E rendeletet kell alkalmazni:
a) A települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és
ártalmatlanításával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységekre, "a
települési szilárd hulladékokra vonatkozó kapcsolatos helyi közszolgáltatásról" szóló
8/2007. (II.15.) sz. rendelettel módosított 19/2006. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet
előírásainak figyelembe vételével.
b) A közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre,
(csapadékvíz elvezetése, zöldterület gazdálkodás, zöldterület fenntartása és karbantartása),
c) A környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira (levegőtisztaság
védelem, vizek védelme, zaj és rezgésvédelem)
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Alapfogalmak
2. §.
a) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterület tisztántartása,
a települési szilárd hulladék kezelése;
b) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság
mentesítése, illetőleg pormentesítése;
c) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása.
d) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen , illetőleg
létesítményben történő - hasznosítás nélküli elhelyezése.
II. fejezet
Köztisztasági feladatok
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3. §.
(1) A nagyközség területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, az önkormányzat az
Egyeki Szöghatár Kht. útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig)
terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát - amennyiben az szükséges - naponta többször
is fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt) kell használni.
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E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.
4. §.
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően
- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés
alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
5.§.
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) a
tisztaságot az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kitermelt földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
(4) Közterületen építési, bontási anyagot külön rendelet alapján kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempontból veszélytelen.
(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző által kiadott
útkezelői hozzájárulás, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút
kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni.
Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.
6. §.
(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon
szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne
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keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződne, a szennyeződés előidézője
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell
tisztítani.
7. §.
(1) A nagyközség közterületein tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okozhat.
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés
közterületre ne kerülhessen.
(2) Tilos a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, bármi módon károsítani.
8. §.
A településgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a nagyközség
területén lévő parkok, terek, sorfák, sövények gondozását.
9. §.
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, lejárt idejű hirdetményt az
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is
gondoskodni.
10. §.
(1) Tilos a közterületek, sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és
táborozó-helyek beszennyezése.
Tilos a köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében, az említett területeken
szemetet, hulladékot (üveg, papír, műanyag stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas
anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni.
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.
(5) Állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul bejelenteni a közszolgáltatást
ellátó Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás megadott telefonszámára vagy a
Polgármesteri Hivatal elérhetőségére munkanapokon nyitvatartási időben. Közúton
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történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen- a polgármesteri hivatalnál, vagy
az Egyeki Szöghatár Kht-nál azonnal be kell jelenteni.
11. §.
(1) Tilos a vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek,
járművek közterületen történő tárolása, közterület használati engedély nélkül.
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni, és azt saját
költségen elszállítani.
12. §.
(1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
járdára ne csorogjon.
(2) Tilos a település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető
árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait kommunális vagy egyéb
hulladék lerakásával beszennyezni.
13. §.
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a
gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: - a gyalogos közlekedési útvonalon, - az
útkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat elé, annak szélességében,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda
között,
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(3) A járdáról a havat, - ha az szükséges -, naponta többször is el kell takarítani.
14. §.
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséről
külön rendelet rendelkezik.
(2) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról és
ártalmatlanításáról a hulladék termelőjének kell gondoskodnia.
III. fejezet
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
15. §.
(1)

Az egyedi fűtéssel rendelkező háztartásokban, a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad
elégetni.
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(2) Tilos fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen
ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, egyéb veszélyes hulladékot,
stb.) égetni!
(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyes anyagot nem
tartalmazó fahulladék, háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély
nélkül végezhető.
A tarló, avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
16. §.
(1) A nyílt téri égetésre a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított
21/2001.(II.14.) Kormány rendelet előírásai érvényesek.
(2) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(3) Avart és kerti hulladékot - külön engedéllyel - csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken
szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az
égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (műanyagok, veszélyes hulladék).
(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(6) 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.
(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
(8) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció
nem vehető igénybe.
(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
17. §.
(1) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
(2) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál, úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének
megakadályozására nedvesíteni kell.
(3) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani.
(4) A nagyközségben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell
arra, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek.
Allergén növények ellen való védekezés szabályai
18. §.
(1) Egyek Nagyközség közigazgatási területén az e rendelet 1 § (2) bekezdésben foglalt
személyek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban: a bérlők a bérleményükben)
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lévő területet kötelesek a gyom, gaz és allergiát okozó növényektől (főként parlagfűtől)
mentesen tartani.
(2) A gyomnövények irtásáról - virágzás előtt – tárgyév június 30-ig, majd azt követően az
időjárástól függő rendszeres gyakorisággal kell gondoskodni.
(3) A parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök - mechanikai és vegyszeres úton kell
elvégezni.
(4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakvéleménye az irányadó.
(5) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 1. számú melléklet
tartalmazza.
19. §.
Az allergiát okozó növények - különös tekintettel a parlagfűre - felismerésének elősegítéséről,
előfordulási helyével, irtásával, továbbá az általuk okozott allergiás megbetegedésekkel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében történő tudatosításáról az
önkormányzat szórólapok által, valamint a helyi kommunikációs eszközök révén
gondoskodik.
IV. fejezet
A felszíni és felszín alatti vizek védelme
20. §.
(1) Egyek nagyközség a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány
rendelet, illetve a végrehajtására kiadott 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a
felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, a nitrátérzékenység
szempontjából a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
szóló 49/2001. (IV.3.) Kormány rendelet alapján nitrátérzékeny területen fekszik.
(2) A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot,
növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot, trágyát, hígtrágyát csak fedett, szivárgás
mentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad tartani.
(3) Tilos
- a vizek fertőzése és káros szennyezése,
- a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladék, bármilyen vegyszer és azok csomagoló
anyagainak, motorolaj-származékok bejuttatása,
- a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvíz vagy
egyéb más hulladék bejuttatása.
A vízelvezető rendszereket minden olyan hatástól védeni kell, ami a vizek öntisztulási
képességét hátrányosan befolyásolja!
(4) Tilos a meglévő ivóvízhálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel
az ivóvizet szennyezni.
(5) Tilos ásott, vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat
engedély nélkül betemetni.
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21. §.
(1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni!
(2) A nagyközségben kiépített szennyvízcsatorna hálózatra minden új ingatlan tulajdonosa
köteles rákötni!
A közcsatornára rákötött ingatlanok esetében, ahol előtisztítás szükséges (pl. éttermek,
konyhák, gépjármű-mosók) a megfelelően méretezett és vízjogi létesítési engedéllyel
rendelkező műtárgyak kiépítését és a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti szakszerű
használatát biztosítani kell.
(3) A közműpótló zárt szennyvíztározóból szippantott szennyvizet kizárólag a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű ZRt. által üzemeltetett - a szennyvíztisztító telepen található leürítő helyen szabad elhelyezni.1
(4) Tilos a szennyvizet kilocsolni!
(5) Tilos a nagyközségi szennyvízhálózatba hígtrágyát bevezetni!
(6) Trágyát, hígtrágyát elhelyezni csak mezőgazdasági rendeltetésű földterületen szabad,
szakszerű mezőgazdasági eljárással, a közegészségügyi és élelmezés-egészségügyi
szempontok figyelembe vételével.
V. fejezet
Zöldterületek fenntartása, kezelése
22. §.

Zöldterületnek minősül:
a) a közterületnek minősülő közpark,
b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő,
c) lakóépület elhelyezésére szolgáló tömbtelek, közkert - játszó és pihenőkert, stb. - céljára
kialakított része,
d) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben
vagy egészben növényzettel borított közterület,
e) a szabadidőpark.
23. §.
A nagyközség területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról
gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat, - az Egyeki Szöghatár Kht-n keresztül gondoskodik.
24. §.
(1) Közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a
rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen
használhatja.
(2) Tilos a zöldterületek szennyezése. Szemetet, hulladékot csak az erre a célra felállított
tároló edényekben szabad elhelyezni.
(3) Tilos
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- a zöldterületeken a növényzet letiprása, mindennemű károsítása, - zöldterületre
gépjárművel behajtani, ott parkolni.
(4) Közhasználatú zöldterületek jogszabályokon vagy hatósági határozatokon (közterülethasználat, építési engedély, stb.) alapuló más célú használata esetén a jogosított köteles a
növényzet megfelelő védelméről gondoskodni.
(5) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát valamely engedélyezett tevékenységével
összefüggésben megváltoztatja, köteles a tevékenység befejezését követő 30 napon belül
azt ,az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
(6) Ha a közhasználatú zöldterület engedélyezett más célú használata folytán a növényzet,
építmények, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, jogosított köteles
a saját költségén:
a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve annak azonos értékű növényzettel való
pótlásáról gondoskodni, továbbá
b) az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok
áttelepítésének (le és felszerelésének, elszállításának, stb.) költségeit megtéríteni.
(7) A növényzet pótlása során minden közterületen kivágott
a) fa helyett a környezetbe illő megfelelő fát vagy cserjét kell ültetni,
b) egyéb növényzet pótlásáról a jegyző előírásai szerint kell gondoskodni.
A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő egy éven belül kell teljesíteni.
(8) Fát kivágni - közvetlen veszély fennállását leszámítva - kizárólag vegetációs időn kívül
(október 16-tól február 28-ig ) lehet.
25. §
(1) A közutak tartozékát képező fák, cserjék, bokrok közlekedés-biztonsági szempontból
szükséges gondozását a közút fenntartója látja el.
(2) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és
kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.
(3) Minden tulajdonos, üzemeltető köteles a tulajdonában lévő területen a közlekedést
akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.
A növényzet telepítési távolságára vonatkozó előírások
26. §.
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától belterületen
- szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény)
esetében 0,8 m,
- 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2,0 m,
- 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor
(élő sövény) esetében 4,0 m.
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VI. fejezet
A zajvédelem szabályai
27. §.
A nagyközség területén szabadtéri rendezvények hangosító berendezéseire a zajterhelési
határértékek a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.)
KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében foglalt határértékek az irányadók.
28. §.
(1) Zenés szórakozóhelyek környezetében a megengedett zajterhelési határérték nappal (0622 óra) 50 dB, éjszaka (22-06 óra) 40 dB.
29. §.
(1) A rendelet hatályba lépése után, új és meglévő létesítmény esetén hangosító berendezést
működtetni csak az építési engedélyben, illetve telepengedélyben rögzített hatósági
előírások betartásával lehet.
(2) Az üzemeltető mérési jegyzőkönyvvel köteles igazolni a zaj- és rezgésterhelés kibocsátási
határértékek betartását.
30. §.
(1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben folytatott tevékenységből eredő zajszint
megállapításánál, illetve a létesítményben használt hangosító berendezés működésekor a
lakó vagy intézményépület homlokzata előtt a szabadban 2 m távolságban, illetve az
épületek között emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken, továbbá a terület
közepén a mért zajterhelési értéket kell figyelembe venni.
(2) Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zeneszolgáltatás 24 óráig, hétvégén
(péntek, szombat) éjjel 2 óráig engedélyezhető.
Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok
31. §.
A nagyközség belterületén tilos:
- akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a
nyugalmat és csendet sértő zaj okozása,
- erős zajjal járó ipari tevékenység végzése (az építőipari kivitelezési tevékenységtől
származó zaj terhelési határértékeit a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet
2. sz. melléklete tartalmazza),
- zajt keltő munkák (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) végzése 22,00
- 06,00 óra között.
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VII. fejezet
Környezetvédelmi ellenőrzés
32. §.
Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy
környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre
felhívja.
Az állampolgári részvétel gyakorolható:
- személyesen vagy képviselő útján,
- civil szervezetek révén,
- önkormányzat útján
VIII. fejezet
A rendelkezések betartásának ellenőrzése
33. §.
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg
- szabálysértést követ el és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet szabályai szerint kell eljárni. A szabálysértés harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
b) az Önkormányzat által fenntartott hulladéklerakón mérgező, robbanó, sugárzó,
fertőzést okozó anyagot helyez el,
c) a hulladéklerakón nem hulladék lerakás céljából tartózkodik,
d) az ingatlan területén hulladékot felhalmoz,
e) a hulladékgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző
dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, f)
a hulladékgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről)
nem gondoskodik,
g) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság
mentesítéséről) nem gondoskodik,
h) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
i) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt
nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
j) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
k) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon
rakja
le.
Havat
útkereszteződésben,
úttorkolatban,
kapubejárat
elé,
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tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási,
felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
1) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
m) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a
csapadékvíz elvezető utcai árokba, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
o) hatályát vesztett hirdetményét, plakátját nem távolítja el,
p) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal, vagy egyéb módon megrongál,
q) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és
berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
r) gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
s) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy
elhelyez,
t) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,
u) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak
szerint végzi.
IX. fejezet
Záró rendelkezések
34. §.
Ez a rendelet 2007. október 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell. Egyidejűleg a 14/2005. (IX.1.) sz. rendelet, a 23/2005. (XII.15.) sz.
rendelet hatályát veszti.

________________________
Szincsák Ferenc
polgármester

_________________________
Bódi Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. október hó 11. nap

_________________________
Bódi Istvánné
jegyző
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1. számú melléklet

Szálló virágpor naptár
Megnevezés
Mogyoró
Égerfa
Fűzfa
Szilfa
Nyárfa
Kőrisfa
Nyírfa
Bükkfa
Tölgyfa
Borjúpázsit
Akác
Csomós ebir
Bíborhere
Réti perje
Rozs
Aranyzab
Csenkesz
Lándzsás útifű
Rozsnok
Mezei komócsin
Angol perje
Fekete bodza
Búza
Pántlikafű
Taréjos cincor
Zab
Selyemperje
Hársfa
Csalán
Tippan
Üröm
Aranyvessző
Parlagfű
**** = fővirágzás

február
****
****

március
****
****
****
****
****
****

április
###
###

május

június

július

aug.

szept.

****

****

###

****
****
****
****
****

###

###
****
****
****
****
****
****
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