Velem Község Önkormányzatának
4/2001. (VII.11.) számú rendelete

a települési környezet védelmérıl és a kommunális rend egyes szabályairól

I.
Bevezetı rendelkezések
1.

§

(1)

E rendelet célja, a helyi települési környezet fokozott védelme, az ehhez szükséges eszközrendszer
kialakítása, a környezeti károsodások megelızése.

(2)

A településen – nem üzemi mennyiségő – mezıgazdasági termények maradványait elsısorban
komposztálással kell megsemmisíteni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy hogy a környék levegıjét a
legkisebb mértékben szennyezze.
Mindennemő égetési munkálatot tilos végezni Szombat 18 óra és hétfı reggel 6 óra között, valamint
ünnep és munkaszüneti napon.

(3)

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb.) céljára szolgáló más
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a
közterületek tisztántartása.
Települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése,
ártalmatlanítása és hasznosítása
Települési szilárd hulladék: (szemét) és az egyéb szilárd hulladék, a veszélyes hulladék és
radioaktív hulladék kivételével
Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint az üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak, a rongy, söpredék, hamu, korom, edény,
eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a mőanyag dobozt, öveget kisebb mérető
bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségő falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb,
nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezı hulladék, ha
a naponta keletkezı mennyiség nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából
szokásosnak minısülı mennyiséget, mely 15 liter,
Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mérető berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási
berendezés és készülék, stb.) valamint az azokhoz tartozó területeken, illetve a közterületeken
keletkezett szilárd hulladék, szemét
Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkezı és ott győjtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint technológiai eredető szennyvíz és
szennyvíziszap kivételével,
Települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben a közterületen, vagy az ingatlanon összegyőjtött
és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítása
A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából
történı elszállítása
Hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellenırzött és rendezett lerakását
(befogadását), illetıleg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése
Veszélyes hulladék: minden olyan, a háztartásban felesleges hulladék, amely a 102/1996. sz.
Kormányrendelet szerint annak minısül. Különös tekintettel: szárazelem, akkumulátor, fáradt-,
étolaj maradék, savas és maró folyadék, ezekkel átitatott anyagok, növényvédı szerek, vegyszerekés mőtrágyák csomagolóanyaga stb.

II.
A föld védelme
2. §
(1)

A termıföld védelme érdekében a mezıgazdasági rendeltetéső föld mővelés alóli kivonása esetén – a
tényleges igénybevételig – biztosítani kell a föld mezıgazdasági hasznosítását.

(2)

A föld termıképességének megırzése és növelése a tulajdonos, illetıleg a használó kötelessége.

(3)

A belterület beépítetlen, illetve be nem építhetı földrészletek hasznosításáról, gondozásáról rendszeres
karbantartásáról a tulajdonos, használó illetve vagyoni értékő jog jogosultja köteles gondoskodni.

(4)

Az építkezések és egyéb beruházások területén a termı-talaj réteg leszedésérıl és pótlásáról, a
szükségtelenné váló termıréteg hasznosításáról az építtetı köteles gondoskodni.

(5)

Közterületen vegyszeres gyomirtást csak külön engedéllyel lehet végezni.

(6)

Települési szippantott folyékony hulladékot, illetve szippantott hígtrágyát kizárólag ezen tevékenység
végzésére engedéllyel rendelkezı vehet át, szállíthat és ártalmatlaníthat, illetve a Növényegészségügyi és
Talajvédelmi Állomás engedélye alapján, feltételei szerint és az általa engedélyezett területen szabad
elhelyezni, illetve mezıgazdaságilag hasznosítani.

III.
Vizek védelme
3. §
(1)

Tilos a vízfolyásokba, megszőnt kutakba és csapadékvíz-elvezetı árkokba szennyvizet szennyezı anyagot
/szemét, trágyalé/ bevezetni, illetve beszórni. Ugyancsak tilos ezek partjaira szennyezı anyagot
elhelyezni.

(2)

Szennyvízgyőjtı hálózatra rácsatlakozni csak a szennyvízgyőjtı kiiktatásával lehet. A használaton kívül
helyezett győjtıt ki kell tisztítani, területét rekultiválni kell.

(3)

A szennyvízgyőjtı hálózatba csapadékvizet, trágyalevet, egyéb veszélyes anyagot bevezetni tilos.

(4)

Utak, járdák és jármőbejárók létesítése esetén biztosítani kell a csapadékvíz természetes lefolyását.

4. §
(1)

Közkifolyóknál jármővet mosni, állatot itatni, vagy vizet onnan elvezetni nem szabad.

(2)

Élı vízfolyásban /patakban/ és annak közvetlen környékén gépjármővet mosni tilos.

(3)

Ipari szennyvíz győjtésérıl, szükséges mértékő elızetes ártalmatlanításáról, tárolásáról és elszállításáról
(elvezetésérıl) a kibocsátó köteles gondoskodni – a környezetvédelmi elıírások betartásával

IV.
Levegı védelme
5. §
(1)

A levegı védelme érdekében háztartási és ipari, valamint veszélyes hulladék nyílt-téri égetéssel történı
megsemmisítése tilos.

(2)

A településen – nem üzemi mennyiségő – mezıgazdasági termények maradványait elsısorban
komposztálással kell megsemmisíteni, amennyiben ez nem lehetséges égetéssel úgy, hogy a környék
levegıjét a lehetı legkisebb mértékben szennyezze.

(3)

Mindennemő égetési munkálatot tilos végezni szombaton 18 óra és hétfı reggel 6 óra között, valamint
nemzeti ünnepnapon.

(4)

Vegyszerek, mőtrágyák, növényvédıszerek csomagoló anyagai veszélyes hulladéknak minısülnek,
ÉGETÉSÜK és háztartási hulladékhoz keverésük TILOS.

(5)

A mezıgazdasági termelés során keletkezı növényi hulladék nyílttéri, hagyományos energiatermelı
berendezésben történı égetése, valamint a tarlóégetés engedélyezésére a 24/1992.(I.28.) Korm. rendelet
14. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(6)

Égetni csak kis nedvességtartalmú anyagokat, megfelelı légfelesleg biztosításával, szélcsendes idıben és
a tőzvédelmi elıírások betartásával lehet.

V.
Zajvédelem
6. §
(1)

A zajkibocsátási határértékeket a rendelet melléklete tartalmazza.

(2)

Zajártalommal járó rendezvényeket (táncmulatság, discó) a rendezı szerv 8 nappal a rendezvény
megtartását megelızıen köteles az Önkormányzatnak írásban bejelenteni. (*)

(3)

Tilos szombat este 18 órától hétfı reggel 6 óráig zajos tevékenységet folytatni a község közigazgatási
területén. Zajos tevékenységnek minısül e tekintetben pl.
o
o
o

kapálógép
főnyíró
motorfőrész használata

VI.
Fásított, parkosított területek védelme
7. §
(1)

Ha önkormányzati rendelet eltérıen nem rendelkezik, a zöldterületek kezelésérıl, gondozásáról, az ott
lévı fák, cserjék, bokrok, valamint a zöldterülethez tartozó tárgyak (padok, játszószerek) megóvásáról,
pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

(2)

Az utcafásítás során elültetett fákat az ingatlantulajdonosok kötelesek óvni, gondozni. Az idıközben
kinıtt és lehajló ágakat a közterülettel határos ingatlan tulajdonosa köteles folyamatosan visszanyesni.

(3)

Közterületen fát kivágni és ültetni csak a körjegyzı engedélyével lehet.

(4)

A teleknek a közterülettel határos részén lévı fák, bokrok, élı sövény, gondozása a tulajdonos
kötelessége. Ennek során biztosítani kell a közterület jellegének megfelelıen a rendeltetésszerő használat
feltételeit.

8. §
Fővel, bokrokkal és fákkal kell betelepíteni a közterületnek minden olyan részét, mely arra alkalmas és más
közérdekő vélt nem szolgál.

9. §
(1)

Zöldterületeken a növényzetben kárt okozó munkákat csak közérdekő célból (létesítmények elhelyezése,
felújítása, karbantartása stb.) lehet végezni.

(2)

A munkához szükséges hatósági engedélyt a körjegyzı adja ki elızetes – a megtérítendı kár összegét,
vagy a helyreállítás módját is magában foglaló – szakvélemények beszerzése után.

VII.
Köztisztaság fenntartása
10. §
(1)

A hulladék nem kijelölt helyen történı elhelyezése tilos.

(2)

Veszélyes hulladékot tilos a háztartási, vagy az egyéb, veszélyesnek nem minısülı hulladék közé keverni.

(3)

Az Önkormányzat évente lomtalanítási akciót szervez, melynek keretében a háztartásokban keletkezett
veszélyes hulladékok is begyőjtésre kerülnek.

11. §
(1)

A község belterületi részén a telek, épület tulajdonosának kötelessége:
a.)

b.)
c.)

a telek szélességében – saroktelek esetén a telek hosszúságában is – a közút középvonaláig terjedı
résznek a tisztántartása, a füves terület kaszálása, téli idıszakban a járdáról a hó és a jég
eltávolítása.
a közutak mentén az ingatlan elıtti és melletti árok, áteresz tisztántartása a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása
az udvarról kifolyó esıvíz részére a járda szintje alatti kifolyó biztosítása

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített, használaton kívül álló
ingatlanok tulajdonosait (használóit) is terheli.

(3)

Az (1) bekezdésben foglaltak elvégzését a jegyzı a mulasztást elkövetı tulajdonos terhére is elrendelheti.

12. §
(1)

Vendéglátó, ipari és kereskedelmi egységek, más elárusító helyek elıtti járda és útszakaszt az üzemeltetı
köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék üzleti tevékenységbıl keletkezett-e.

(2)

Az üzemeltetı köteles gondoskodni az épület elıtti terület betonjárdán kívüli szakaszának füvesítésérıl,
vagy rendszeres kavicsozásáról, téli idıszakban a járdáról a hó és a jég eltávolításáról.

(3)

Az (1) bekezdésben megjelölt helyiségek takarításából eredı szennyvizet, szemetet közterületre kiönteni,
kiengedni tilos.

VIII.
Állattartás
13. § (*)

14. § (*)

15. § (*)

16. §
A trágyagyőjtıt szilárd burkolattal kell ellátni és legalább 3 oldalról megfelelı magasságú zárt védıfallal kell
körülvenni úgy, hogy az érés során és a csapadékvíz hatására keletkezı csurgalékvíz ne folyhasson ki, illetve
felitatható legyen, vagy ha van hígtrágya tároló, vagy trágyalé tároló, akkor abba bevezethetı legyen.
Almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez csatlakozóan a híg részt befogadására megfelelı kapacitású zárt,
vízzáró réteggel ellátott talajszint alatti trágyalé-akna létesítése szükséges.

17. §
(1)

Kutya tartását a ház bejáratánál külön jelezni kell.

(2)

Kutyát közterületre, más ingatlanára vinni (engedni) csak felügyelet mellett – harapós állatot szájkosárral
ellátva – pórázon szabad.

18. §
(1)

Az állati hullák ártalmatlanná tételérıl az állat tulajdonosa az Állategészségügyi Szabályzat, valamint az
állati hullák, állati eredető hulladékok és melléktermékek begyőjtésére és feldolgozására vonatkozó
hatályos jogszabályok alapján köteles gondoskodni.

(2)

Elhullott kisállatot (pl. nyúl, baromfi, kistestő kutya, macska stb.) a tulajdonos az ingatlana kertjében és
egyéb, a tulajdonában lévı ingatlanon is elföldelheti a közegészségügyi szabályok betartásával.

(3)

Az állattartó telepeken elhullott állatok ártalmatlanná tételérıl az üzemeltetı gondoskodik.

IX.
Gyomnövények irtása
19. § (*)

20. §

X.
A telepítési távolságokra vonatkozó elıírások
21. § (*)

XI.
Egyéb rendelkezések
22. §
(1)

(*)

(2)

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe, egyúttal hatályát veszíti a 3/1999. (03.22.) számú rendelet.

* Hatályon kívül helyezte a 8/2001. (X.22.) számú rendelet

Velem, 2001. július 10.

Horváth Miklsó
polgármester

Záradék
Ezen rendelet kihirdetésre került.

Velem, 2001. július 11.

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

1.

számú melléklet

Zajkibocsátási határértékek

a.) Üzemi tevékenységbıl származó megengedett zajhatárérték lakó- és intézményterületen:
- nappal (06 – 22 h) között:

50 dB (A)

- éjjel

40 dB (A)

(22 – 06 h) között:

b.) Közlekedésbıl származó zajszint megengedett határértéke lakó- és intézményterületen, lakó és győjtı
utakon:
- nappal

(06 – 22 h) között:

55 dB (A)

- éjjel

(22 – 06 h) között:

45 dB (A)

