Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2004. (V.25.) rendelete
a 48/2004. (XII. 17.) és a 13/2012. (IV.27.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt
szövege
a helyi környezet védelméről
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Albertirsa Város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések
hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, levegőtisztaságvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi elemeinek, illetőleg a helyi
környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályainak meghatározása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed: Albertirsa Város közigazgatási területére, mely a
kül- és belterületre egyaránt értendő.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a föld védelmére,
a vizek védelmére,
a levegő tisztaság védelmére,
az épített környezet védelmére,
a környezet zajvédelme feladatra.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed: Albertirsa Város közigazgatási területén belül,
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságra, amennyiben a település területén ingatlan tulajdonnal bírnak,
tevékenységet folytatnak, állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak, ingatlant
használnak, bérelnek (a továbbiakban: tulajdonos).
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II. FEJEZET
A VÍZ ÉS FÖLD VÉDELME
3. §
(1) A víz védelme kiterjed a felszíni és a felszín alatti vizekre, azok készleteire,
minőségére és mennyiségére.
(2) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet
bevezetni tilos.
(3) Zárt csapadékvíz-elvezető és nyílt árokban a vizek, szennyvízcsatornában
szennyvizek, valamint vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
(4) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemi szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy
mérgező anyagot, szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot, stb./ nyílt felszíni,
illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton
kívüli kútba illetve bármilyen módon a talajba juttatni. Élővízfolyásokba,
csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni
tilos, az ilyen meglévő szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni.
(5) A talaj védelme kiterjed a föld felszínére és felszín alatti rétegeire, s magába
foglalja a talaj termőképességének, szerkezetének, élővilágának védelmét is.
(6) Tilos a talajt hulladékkal és más módon szennyezni.
Szilárd és folyékony kommunális, valamint technológiai hulladékot, az emberre és
környezetére káros anyagot csak jogszabályban vagy hatósági rendelkezésekben
meghatározott módon és helyen szabad gyűjteni, szállítani, tárolni és ártalmatlanítani,
(a 2000. évi XLIII. törvény, a 192/2003. Korm rendelet, valamint a 213/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet és a 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet szerint).
(7) A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot,
növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró
szigetelésű, zárt tárolóban szabad tárolni.
(8) A földdel csak olyan tevékenységek folytathatók, amelyek annak állapotában tartós
károsodást nem idéznek elő.
(9) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület
keletkezik, annak egyéb jogszabályokba és egyedi kötelezésben meghatározott
kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
(10) Azokon a közterületeken, hol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni
kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon kerüljön
lefedésre.
(11) A Mezőgazdasági művelésre alkalmas területeken, – ha ideiglenesen is –
biztosítani kell a föld mezőgazdasági hasznosítását, művelését.
(12) A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek
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földrészleteiket megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, szeméttől, vadon növő
bokroktól megtisztítani, különös tekintettel az allergén növényekre. (parlagfű és
vadkender)

III. FEJEZET
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI SZABÁLYOZÁS
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok
4. §
(1) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés
személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni csak úgy
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne
károsítsa. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek,
közterületen nem.
(2) Az égetést kizárólag 8.00 és 17.00 óra között lehet végezni hétköznap, valamint
szombaton, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap avar és kerti hulladék égetése
tilos!
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
(4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni!
(5) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot /műanyag, gumi, PVC, stb./.
Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok
5. §
(1) A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése,
feldolgozása csak úgy végezhető a belterületen, hogy az ne legyen káros
(por, bűz) hatással a környezetére.
(2) Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy (továbbiakban:
légszennyező), aki /amely/ az általa folytatott tevékenység vagy az általa üzemeltetett gép,
gépi berendezés, gépjármű működése során a légszennyező anyagokra vonatkozó - számára
megállapított - kibocsátási értékeket (emisszió) túllépi.
6. §
(1) Bűzös anyagot, kivétel a (2) bekezdés, csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani
és tárolni.
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(2) Trágyát szállítani és tárolni a belterületen a kellemetlen bűzhatás megelőzése érdekében
csak lefedett állapotban szabad.
(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakszelvényű, vagy ponyvával ellátott
gépjárművön szabad szállítani!
(4) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és kiporzó
anyagot a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell, és azt a munkálatok jellegétől
függően legalább havonta, illetve közterület esetében a közterület - foglalási engedélyben
előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés helyszínétől, vagy zárt konténerben kell
tárolni.
Háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
7. §
(1) A 140 kW összteljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően
karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot - különösen ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket - nem tartalmazhat.
Allergiát okozó növények elleni védekezési szabályok
8. §
(1) Az allergiát, mérgezést okozó növényeket a tulajdonos, használó, bérlő, haszonélvező
ingatlanán és a vele határos közterületen köteles eltávolítani.
(2) Az egyéb közterületeken az önkormányzat köteles az allergiát, mérgezést okozó
növényeket eltávolítani!
IV. FEJEZET
AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME
9. §
(1) Az élővilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösségek
természetes folyamatait, viszonyait, biológiai sokféleségét nem károsítja, funkcióit nem
veszélyezteti.
(2) Albertirsa város közigazgatási területén lévő természetvédelmi területek megóvásáról
gondoskodni kell.
(3) A védetté nyilvánított fák megóvásáról gondoskodni kell, azok rongálása, tilos.
(4) A város területén élő, veszélyeztetett állatfajok életének zavarása, egyedeikben kár
okozása, vagy azok elpusztítása tilos.
(5) Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása rongálása.
(6) Tilos a zöldterületeken
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mások pihenését zavarni,
szemetelni,
a kutya által okozott szennyezést otthagyni
madarakat, madárfészkeket pusztítani, - virágokat vagy más növényeket szedni,
növényeket hirdetés céljára használni,
a beültetett, gyepesített területeken parkolni

(7) A növényzet rongálása, károsítása tilos! A közterületen élő- és száraz fa kivételére
egyaránt engedélyt kell kérni!
(8) A növényzet megóvása érdekében tilos a közterületen lévő fák, cserjék virágainak,
lombjának, termésének szedése, gyűjtése! Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közterületek
tisztántartása céljából végzett lombgyűjtésére, valamint a fák leveleinek, termésének földről
történő felszedésére.
V. FEJEZET1
ZAJVÉDELMI SZABÁLYOK
Zajforrások létesítésének szabályai
10. §
11. §
12. §
13. §
14. §
15. §

VI. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap rendeltetése
16. §
Az önkormányzati környezetvédelmi alap (továbbiakban: alap) az önkormányzati
környezetvédelmi feladatok ellátására, a környezeti ártalmak megelőzésére, a bekövetkezett
környezeti károk felszámolására, továbbá hatékony környezetvédelmi megoldások
ösztönzésére, a környezetvédelmi szemlélet, oktatás támogatására elkülönített pénzalap.

1
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Hatályon kívül helyezte a 48/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2004. december 17-től.

Az alap bevételi forrásai
17. §.
Az alap bevételi forrásai:
a.) a jegyző első fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen kiszabott és
megfizetett környezetvédelmi bírságok (természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj és
rezgésvédelmi, légszennyezési, csatornabírság) teljes összege.
b.) Az önkormányzat területén az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által jogerősen
kiszabott és megfizetett környezetvédelmi (természetvédelmi-, zaj és rezgésvédelmi-,
légszennyezési-, hulladékgazdálkodási-, szennyvízbírság) bírságok 30 %-a.
c.) Környezetterhelési
része.

díjak

és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott

d.) Önkormányzati költségvetési juttatás.
f.) Egyéb bevételek.
Az alap felhasználása
18. §.
Az alap az alábbi célokra használható fel:
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a)

lakossági bejelentések, panaszok indokoltságát eldöntő műszeres zajmérések,

b)

környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő környezeti
tanulmányterv készítés,

c)

levegőtisztaság-védelmi mérések, szennyező pontforrások emissziós mérése,

d)

környezetszennyezést csökkentő beruházások támogatása pályázati kiírások
alapján,

e)

szelektív hulladékgyűjtés,

f)

a környezeti károk mérséklése, a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,

g)

a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének
elősegítése,

h)

zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme,
allergén növények elleni védekezés, gyommentesítés,

i)

környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való

részvétel,
j)

környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztés,

k)

egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
Rendelkezés az alappal
19. §

(1) Az alap felhasználásáról a Környezet- és Településkép- Védelmi Bizottság évente
rendelkezik, figyelemmel a rendelet 18. §-ában foglalt célokra. Az alappal történő
gazdálkodásról a Környezet – és Településkép- Védelmi Bizottság évente, a zárszámadással
egyidejűleg köteles elszámolni.
(2) Az alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások
költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.
(3) Az alapot az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni.
Év végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.
(4) Az alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a településen végez az alap céljaival
egybeeső tevékenységet.
(5) Pályázati célra az alap 20 %-a használható fel.
A pályáztatás rendjét a Képviselő-testület határozza meg.
VII. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
20. §2
VIII. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
21. §
E rendelet alkalmazásában:
A város közigazgatási területe: Albertirsa Város önkormányzatának működési területe, amely
belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (beépítésre nem szánt
terület) áll;
2
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Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (IV.27.) rendelet, hatályos 2012. május 31-től.

közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád
alatti járda), amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van és azt rendeltetésének
megfelelően bárki használhatja;
zöldfelület: a város közigazgatási területén zöldfelületnek minősül a közpark, játszótér,
virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, az önkormányzat és intézményei, valamint a
magánházak kertjei és bármely más zöldfelület;
zöldterület: részben, vagy egészben növényzettel ( pázsit, cserje, fa, virág) borított terület,
beleértve a kerti burkolatokat is;
avar- és kertihulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok
/továbbiakban kerti hulladék/,
háztartási , fűtési tevékenység: minden olyan 140 KW alatti egyedi fűtőberendezés
üzemeltetése, amely egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja.
helyi jelentőségű védett természeti terület: helyi rendelet által védetté nyilvánított /kiemelt
természetvédelmi oltalomban részesülő/ földterület,
helyi védelem alatt álló természeti érték: hatósági határozat, vagy helyi rendelt által védetté
nyilvánított /kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő/ élő szervezet egyede /fa/,
védett természeti érték /természetvédelmi érték/: törvény, vagy más jogszabály által védetté,
fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő - élő
szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek
életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány,
allergén növények: azok a növények, amelyek az ember egészségét károsítják.
roncsolt földterület: amelyen a természetes terepszint megváltoztatását eredményező /felső
humuszréteg letolása után/ földkitermelés történt, vagy kommunális hulladék illegális
elhelyezésére került sor,
hulladék: bármely, a 2000. évi XLIII. törvény 1. számú melléklete szerinti kategóriák
valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik,
vagy megválni köteles;
veszélyes hulladék: a 2000. évi XLIII. törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok
közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó,
eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő
hulladék;
folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék
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keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését,
ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését,
bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez
kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
zajforrás: minden olyan berendezés, üzemi létesítmény, alkalmi rendezvény, mely működése,
megtartása során zajt bocsát ki,
veszélyes mértékű zaj: a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű és
minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajimissziós),
illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket; veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is,
amelyre – jellegéből adódóan – határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos
körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek
nyugalmát jelentős mértékben zavarja,
zajterhelési határérték túllépése jelentős: ha a túllépés mértéke a 10 dB-t meghaladja,

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. §
(1) Ezen rendelet 2004. június 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet 10. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket csak a rendelet módosítás
hatálybalépését követően létesült üzemi létesítmények, valamint szórakozó- és
vendéglátóhelyek esetében lehet alkalmazni.
Fazekas László s.k.
polgármester
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 30.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző
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