LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
16/2011. (IV.8.) számú rendelete
a környezetvédelemről
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Lakitelek Önkormányzat
16/2011. (IV.8.) számú önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség lakói életminőségének
fenntartása és a környezeti és természeti értékek megóvása érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c./
pontjára és a 48. § (1) és az 58. § (1) bekezdése, a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i/. pontjában
biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében megállapítsa:
- a levegőtisztaság-védelmi,
- a föld- és vízvédelmi,
- a természetvédelmi előírásokat, valamint
- az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működését.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén a természetes és jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó, vagy
ideiglenes jelleggel a nagyközség közigazgatási területén tartózkodnak, illetve
tevékenységet folytatnak.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a levegő tisztaságának védelme érdekében:
- a tarló, az avar és kerti hulladékok égetésére.
- az allergiát okozó növények tekintetében.
II. FEJEZET
Fogalom meghatározások
3. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) avar- és kertihulladékok: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok
(továbbiakban: kerti hulladék)
(2) háztartási, fűtési tevékenység: minden olyan 140 KW alatti egyedi fűtőberendezés
üzemeltetése, amely egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja. Nem
minősül háztartási tevékenységnek a távhőszolgáltatás;
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(3) helyi jelentőségű védett természeti terület: határozat, vagy helyi rendelet által védetté
nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;
(4) helyi védelem alatt álló természeti érték: határozat, vagy helyi rendelet által védetté
nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) élő szervezet egyede (fa);
(5) védett természeti érték (természetvédelmi érték): tör- vény, 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.
(6) allergén növények: a rendelet szempontjából azok a növények, melyet az 1. sz. táblázat
tartalmaz.
III. FEJEZET
Levegőtisztaság-védelem
Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékkezelésének, égetésének
szabályai
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok
4. §
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2)1 A nagyközség azon részein, ahol az (1) pont szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és
égetése is tiltott, az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
közszolgáltató biztosítja a zöldhulladék elszállítását, amennyiben az a közszolgáltató
irodájában megvásárolható, a Kft. logójával ellátott, zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld
színű zsákban kerül kihelyezésre.
(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés
hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem
okoz.
(4) Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt
9.00 és 19.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
(7) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot (műanyag, gumi, PVC, stb).
A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5. §
(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.
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Porképződés megelőzésére, és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
6. §
A porképződés megelőzése, csökkentése érdekében
(1) A beépítetlen építési telkeket gyommentesen kell tartani.
(2) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakszelvényű, vagy ponyvával ellátott
gépjárművön szabad szállítani.
(3) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásánál keletkező földet, 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 helyszínéről, vagy zárt
konténerben kell tárolni.
(4) Bűzös anyagot csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani.
Allergiát okozó növények elleni védekezési szabályok
7. §
(1) Az ingatlanok gyommentes állapotban tartása a tulajdonos, illetve használó,
haszonélvező, bérlő, kezelő kötelessége.
(2) A rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt, leggyakoribb allergiát, mérgezést okozó
gyomnövényeket az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezője, bérlője, kezelője
köteles eltávolítani.
Az allergiát okozó gyomnövények irtásáról még virágzás előtt, szükség szerinti
gyakoriassággal kell gondoskodni. A gyommentesítést elsősorban mechanikus eszközökkel
(gyomlálás, kaszálás, stb.) szükség esetén engedélyezett készítményekkel kell végezni. Az
allergiát és mérgezést okozó - 1. számú melléklet szerinti - egyéb növény telepítése tilos.

IV. FEJEZET
Víz- és földvédelem
8. §
(1) Természetes felszíni vízfolyásokba és csapadékvíz gyűjtő árkokba tisztítatlan
szennyvizet, iszapot bevezetni és hulladékot elhelyezni tilos.
(2) A csapadékvíz gyűjtő árkokban a víz elfolyását gátolni tilos.
(3) Tilos az ingatlanok szennyvizét, vagy egyéb szennyező anyagát (trágyalé, iszap,
vegyszer maradék) zárt csapadékvíz elvezető csatornába, vagy használaton kívüli kútba
vezetni.
(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelyek eredményeként roncsolt földterület keletkezik,
annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségén túl, a
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
(5) Közterületeken a gépkocsi mosás tilos.
(6) Kutat létesíteni csak vízjogi engedély birtokában lehet. A vízjogi engedélyt a vonatkozó
jogszabályok alapján - (1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról, 72/1996.(V.22.) Korm.
rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 7.§. (1) bek. b, c. pontjai,
18/1996.(VI.13.) KHVM.rend. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről) - az illetékes vízügyi igazgatóság vagy önkormányzat jegyzője adja ki.
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V. FEJEZET
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
9. §
(1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzat
működési területén az alábbi feladatok ellátására szolgáló, elkülönített pénzalap:
- az épített és természetes környezeti értékek megőrzése, fenntartása,
- a környezeti ártalmak megelőzése,
- a környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
- a természeti értékek megóvása, fenntartása,
- a környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás segítése
- építészeti értékek védelme,
(2) Az Alap pénzeszközeit az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni.
Az Alapot a bevételi források és kiadások szerint kell nyilvántartani.
Az Alap bevételi forrásai
10. §
Az alap bevételi forrásai:
(1) Az önkormányzat területén a Környezetvédelmi Felügyelőség által jogerősen és
végrehajthatóan kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a (légszennyezési-, veszélyes
hulladék- és szennyvízbírság, az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) b./pontja alapján).
(2) Az önkormányzat I. fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen és
végrehajthatóan kiszabott bírságok teljes összege (természetvédelmi, levegőtisztaságvédelmi, 1996. évi LIII. 80. § (4) b./pontja, valamint 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) a) pontja
alapján).
(3) Környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része (1995. évi LIII. tv. 58. § (2) c./pontja alapján).
(4) Önkormányzati költségvetési juttatás.
(5) A fakivágások ellenértékeként előírt összeg.
(6) Egyéb bevétel.
Alap felhasználása
11. §
Az Alapból megvalósítandó célok:
(1) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése, adatbázis létesítése, stb.).
(2) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudat-formálás; lakosság részére és az
oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladék gyűjtési akciók.
(3) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés.
(4) Fásítás.
(5) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.
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Rendelkezés az Alappal
12. §
A települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testületnek
évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell
rendelkeznie.
VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Környezetvédelemről szóló
11/2002. (V.22.) számú önkormányzati rendelet.

Lakitelek, 2011. április 7.

Felföldi Zoltán sk.
Polgármester

Tóth Ferencné sk.
jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
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16/2011. (IV.8. ) számú ÖK. rendelet 1. számú melléklete

ALLERGIÁT ÉS MÉRGEZÉST OKOZÓ NÖVÉNYEK

Megnevezés

Veszélyesség
mértéke

Mérgező
részek

Mérgező növény
Ricinus communis

+++

a növény minden része

Allergiát okozó gyomnövények
Cannabis (kender)

+

pollen

Chenopodiaceae (libatopfélék) +++

pollen

Artemisia (üröm)

++++

pollen

Ambrosia (parlagfű)

++++

pollen

+++

pollen

Rumex (lórom)

