Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
(módosításokkal egységes szerkezetben 2019. 04.01-től)
Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az itt élő lakosok, a környezeti és
természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének
általános szabályairól szóló l995. évi LIII. törvény 46. § (l) bekezdés c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet
alkotja:
I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy Ostoros Község közigazgatási területére vonatkozóan megállapítsa az
ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek és élőlények
védelmét, az ember és környezete harmóniájának kialakítását.
2. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Ostoros Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre,
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, szervezetekre,
akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak,
működnek, tevékenykednek.

(2)

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a)
b)
c)
d)

(3)

a zöldfelületek, zöldterületek létesítésére, fenntartására, használatára, védelmére,
a közterületi fák és közpark fáinak védelmére,
a természetes vizek, a talaj, a levegő tisztaságának védelmére,
a zaj és rezgés elleni védelemre.

Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a)1 az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. tv. hatálya alá tartozó,
külterületen lévő fásítás fáira és a faállománnyal (faültetvénnyel borított
erdőterületnek tekintendő földrészletekre, továbbá külön jogszabály szerint védett
természeti területen lévő fákra,
b) a patak, csatorna medrében lévő facsoport,
c) a szaporító anyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,
d) a lakóházak kertjeire, udvaraira, intézmények udvaraira,
e) gyümölcsösre, mezőgazdasági művelés alatt álló területekre (szántó, rét, legelő).
Alapfogalmak
3. §

Tulajdonos: Aki az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként van feltüntetve.
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Használó: Az, aki az ingatlant (tulajdonosként, kezelőként, bérlőként, üzemeltetőként,
haszonévezőként vagy egyéb más jogcímen) ténylegesen használja.
Zöldfelület és zöldterület: minden olyan felület zöldfelület, amelyet döntő mértékben
növény borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységen (ipari-,
lakó-, közlekedési terület, stb.) belül helyezkedik el (zöldterület, zöldsáv, erdő), zöldterület:
növényzettel fedett közterület, közpark, pihenőpark, sétány, játszótér, belterületi erdő.
Zöldterületek kezelése: zöldterületek létesítése, használata, fenntartása, védelme.
Zöldsáv: az úttest és az ingatlan határa közötti közterület növényzettel fedett része.
Közpark: olyan zöldfelületi létesítmény, amelynek alapvető rendeltetése, hogy a lakosság
számára biztosítsa a hétközi és hétvégi szabadidőnek a szabad levegőn való sokoldalú, aktív
eltöltését.
Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott es kijelölt részét.
Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a
továbbiakban: kerti hulladék).
Indokolatlan zajokozás: Minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és
eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarására.
Tartós zaj: Olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók nyugalmát
zavarja.
Gépi zajforrások:2
Folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő
alkalmazásával, vagy gépi (technikai) berendezés által.
II. Zöldfelület-gazdálkodás
Zöldterületek létesítése, használata
4. §
(1) 3Zöldterületen (park, tornapálya, játszótér, szobor, emlékmű és díszkút. stb.) csak a
jogszabályi előírások figyelembevételével létesíthető.
(2) A zöldfelületek tulajdonosai, kezelői kötelesek gondoskodni a zöldfelületek
rendeltetésszerű használatáról, illetve megfelelő rendelkezésekkel elősegíteni azt.
(3) A zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő módon, állaguk veszélyeztetése nélkül
mindenki térítés nélkül használhatja.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) foglaltak
alapján meghatározza a zöldfelületek rendeltetését, és a zöldfelületi rendszerben
betöltött szerepüket.
(5) Nem minősül más célú felhasználásnak a nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik
tartozékainak zöldterületen való engedélyezett építése.
(6) A zöldterület és a zöldsáv rendeltetésétől eltérő ideiglenes használata (pl.
rendezvények, árusítás céljára) egyedi elbírálás alapján, térítés ellenében
engedélyezhető.
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5. §
(1) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat során a növényzet, illetve a
zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése
várható, a használó köteles a saját költségén:
a) a növényzet védelmét - a helyszínen favédelmi kerítés (kaloda) elhelyezésével
biztosítani,
b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előirt pótlásáról gondoskodni.
(2) A használó köteles az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg
az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit viselni,
illetve, ha ezen munkálatokat alvállalkozóval végezteti el, akkor azokat megtéríteni. A
rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntével a használónak a zöldterületen
az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítania, a növényültetést pedig a
legközelebbi ültetési időszakban el kell végeznie.
(3) A halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl. csőtörés) a helyreállításról az
igénybevevő köteles gondoskodni.
(4) Zöldterületen és zöldsávban reklámhordozót csak a közterület-foglalás szabályai
szerint lehet elhelyezni.
(5) Járművel, kerékpárral csak a zöldterületek (játszótér, közpark) erre a célra kijelölt
útjain lehet közlekedni. Tilos a zöldterületeken mások pihenését zavarni.
(6) Magasabb védettséggel rendelkező zöldterület (helyi vagy országos természetvédelmi
terület, Natura) csak a védettséget elrendelő által engedélyezett módon használható.
Zöldterületek fenntartása
6. §
(1) A közhasználatú zöldterületek - kivéve a lakosság által a zöldsávokba ültetett
növényzet - fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. Közhasználatú
zöldterületek fenntartásának minősül azok jó karbantartása, felújítása, korszerűsítése,
így különösen:
a) a növényzet és a talaj folyamatos ápolása és védelme (fűnyírás, permetezés,
talajművelés, stb.),
b) a növényzet pótlása, időszakos cseréje,
c) a kerti- es sétautak, a játszási-, pihenési-, szórakozási- es testedzési célokat
szolgáló kerti építmények, berendezések es felszerelések biztonságos,
üzemképes állapotban tartása,
d) a kertészeti építmények jó állapotban tartása,
e) a kerti- es sétautak tisztántartása, illetve hó- és síkosság-mentesítése.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan területén és az ingatlant határoló
zöldsávban az ott lévő növényzet (különösen cserjék, gyep) gondozásról, valamint az
ingatlana előtti járda tisztántartásáról, csúszásmentesítéséről gondoskodni.

(3) Az egészségre ártalmas gyomnövényeket (pl.: parlagfű) az ingatlantulajdonos
(földhasználó) a külterületi földterületeken és a belterületi ingatlan és az azt határoló
zöldsávban köteles folyamatosan irtani. A gyomnövények elleni védekezést a
növények virágzását megakadályozva, azt megelőzve kell elvégezni. Aki ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, az a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv.
alapján növényvédelmi bírsággal sújtható.
Zöldterületek védelme
7. §
(1) Azon fákat, melyek a közúthálózatban, úthálózatban, közlekedésben, épületben kárt
okozhatnak, illetve közterület, úthálózat rendeltetésszerű használatát akadályozzák,
vagy megtartásuk településképi szempontból nem kívánatos az Önkormányzat az
ingatlantulajdonost kötelezheti a növény eltávolítására. Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa a kötelezésnek nem tesz eleget, az Önkormányzat a fát a kötelezett
költségére eltávolítja.
(2) Élet- és balesetveszély elhárítása esetén (pl: viharkár elhárítás, elektromos vezeték
közelsége stb.) fakivágást és gallyazást kizárólag az Önkormányzat által megbízott
szakember vállalkozó végezhet. Elektromos es távközlési vezeték közelében
gallyazást kizárólag az Önkormányzat, az ÉMÁSZ Zrt., és a távközlési szolgáltató
megbízottja végezhet.
(3)

Tilos a zöldterületeken:
a) növények (virágok, fák) kiszedése, kivágása, állatok pusztítása, élőhelyük
(madárfészkek) zavarása es egyéb zöldterületi elemek, tartozékok, felszerelési
tárgyak bármilyen módon történő megrongálása, károsítása, eltulajdonítása
vagy olyan szakszerűtlen kezelése, mely értékük csökkenésével jár,
b) szemetelni es hulladékot (kommunális, veszélyes, állati hulladék, építési
törmelék) elhelyezni.

(4) A település zöldfelületi ellátottságának biztosítása az önkormányzat feladata. A
zöldfelületek fejlesztési, fenntartási, felújítási feladatainak elvégzéséről jelen
rendeletben foglaltakat betartva – azok mindenkori tulajdonosa, kezelője köteles
gondoskodni.
(5)

Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl tilos zöldfelületeken
a) a zöldfelület gondozása során összegyűjtött növényi részeket elégetni,
b) az élőfákat, növényeket hirdetés céljára használni,
c) tüzet rakni, kivéve a zöldterület kezelője által kialakított tűzrakó helyen.
Fák védelme
8. §

(1) Közhasználatra átadott zöldfelületen facsemete kivágása tilos. Amennyiben a fa
eltávolítása elkerülhetetlen, a tulajdonos, kezelő köteles a szakszerű átültetéséről
gondoskodni.
(2) Fa kivágása esetén a hozzájárulásban minden esetben elő kell írni a fa pótlását, a
darabszám és fafajta megjelölésével. Ha a kivágott fa helyének közvetlen

környezetében a telepítés nem lehetséges, a hozzájárulásban elő kell írni a telepítés
helyét. A fakivágási hozzájárulásban előírt pótlási kötelezettséget a telepítést követő 1
év múlva ellenőrizni kell.
Allergén növények elleni védekezési szabályok
9. §
(1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű)
mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.
(2) A parlagfű irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás előtt az időjárástól függő
gyakorisággal kell gondoskodni.
(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus,
vegyszeres), illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.
III. Az egyes környezeti elemek védelme

Víz- és Földvédelem
10. §
(1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe, felszín alatti vizekbe, üzemelő vagy használaton
kívüli kútba, csapadékvíz-elvezető nyílt és zárt rendszerekbe hulladékot,
környezetszennyező anyagot, illetve egyéb szennyező, mérgező anyagot
(olajszármazékot, szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) juttatni, vagy
szennyezett vizet belevezetni tilos.
(2) A zárt csapadékvíz-elvezető csatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban a
természetes vizek elfolyását gátolni tilos. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása
– az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának kötelessége.
(3) Ahol a csapadék elvezetését szolgáló árok ki van építve, járműbehajtó csak áteresszel
építhető. Az áteresz kiépítését önkormányzati utak vonatkozásában a jegyző, állami
utak vonatkozásában a Magyar Közútkezelő Kht. Heves megyei Igazgatósága kérelem
alapján engedélyezi. A járműbehajtók átereszeinek megépítése, karban- és
tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának kötelessége.
Térburkolatok kialakítása esetén a térburkolatokról elvezetett csapadékvíz elvezetését
a munkálatokkal egy időben kell kialakítani.
(4) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés
alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(5) Tilos az Ostoros patak természetes folyását gátolni, a vízpartokon szemetelni, es
hulladékot elhelyezni. Az ingatlan használója köteles az ingatlant érintő vagy azon
átfolyó patakmedret és partját szükség szerint tisztítani és a víz szabad lefolyását
biztosítani. A patak-meder karbantartása nem változtathatja meg a meder

keresztmetszetét és folyásfenék méretét. Az eredeti meder nem mélyíthető, nem
szélesíthető és nem szűkíthető.
(6)

Az ingatlan tulajdonosa köteles szabadon hagyni a patak-meder karbantartására
szolgáló parti sávot „a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári
gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról” szóló
21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően, amely a
patak partvonalától számított 6 méter.
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11. §
(1) 5A már kiépített és üzemelő csatornahálózatra a polgármesterhez benyújtott kérelem
alapján kötött megállapodás szerint lehet díjtalanul lehet rácsatlakozni. A polgármester
ad engedélyt a rácsatlakozásra.
(2) Az az ingatlantulajdonos, aki nem csatlakozott az ingatlanát érintő csatornahálózatra,
Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
19/2004. (VI.28.) önkormányzati rendeletének megfelelően talajterhelési díjat köteles
fizetni.
12. §
(1)

Az ingatlantulajdonos köteles a földet, talajt úgy használni, hogy annak
termőképességét ne csökkentse. Tilos a talaj mindennemű szennyezése. A talaj
szennyezője köteles a talajszennyeződést megszüntetni, szükség esetén talajcserét
végezni.

(2)

Beruházás (építés, bányászat) folytatása során, annak megkezdése előtt
gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről és termőtalajkénti
felhasználásáról. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után a terület
ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a
terület tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3)

Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként „roncsolt”
földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben
meghatározott kötelezettségein túl, a „roncsolt” földterület rendezéséről is
gondoskodnia kell.

(4)Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell,
hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre
(pl. térburkolat, betonfelület, stb.).
A levegő védelme
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
13. §

4
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(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad elégetni.
(2) A fűtőberendezésben, ingatlanon és közterületen egészségre káros égésterméket
kibocsátó anyagot (különösen ipari, állati eredetű hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket stb.) égetni tilos. Tilos minden egyéb anyag, hulladék szilárd
tüzelésre való felhasználása.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
14. §6
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt
téri égetése tilos a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése alapján. A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírság mértéke –
a megjelölt rendelet 9. melléklet 19. pontja alapján 500.000.-Ft.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
15. §7
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar,
kerti hulladék semmisíthető meg.
(3) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) nem égethető.
(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(5) 8,9 A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti
hulladék égetése egész évben, minden hónap első hétfőjén 6.00-20.00 óra között
megengedett. Más időpontban az égetés tilos, a zöld hulladék elszállítása a szolgáltató
által meghatározott időpontokban biztosított.
(6) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése – az engedélyezett időpontban is - párás, ködös,
esős időben, erős szél esetén, valamint füstköd-riadó (szmog) idején.
16. §10
(1) Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
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(2) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni,
hogy arra veszélyt ne jelentsen.
(3) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
(4) Égetést csak nagykorú személy végezhet. A szabadban a tüzet és üzemeltetett
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(5) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést
végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegő
szennyezését megszüntetni.
(6) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
(7) Az égetés egy alkalommal maximum 3 óráig tarthat. Az égetés végén meg kell győződni
róla, hogy a tűz elhamvadt. Gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu
belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
17. §
(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a
fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges
rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.
(4) A légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó
útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a
beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő
növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.
(5) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani. Az állattartással
összefüggő folyékony hulladék tárolása, szállítása, egyéb bűzzel járó tevékenység
végzése engedélyköteles. Az engedély kiadásához a területileg illetékes szakhatóság
szakvéleménye szükséges.
(6) A település területén minden olyan ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán mérhetően és
bizonyíthatóan levegőszennyezés keletkezik, köteles a légszennyező forrást
megszüntetni. Új - levegőszennyezést okozható - beruházás esetén az építtetőnek a
használatbavételi, működési vagy telepengedély kiadásához be kell szereznie az
érintett szakhatóságok engedélyét.

Zaj és rezgés elleni védelem
18. §
(1)

A vendéglátó, szórakoztató, kulturális, sport egységek gépi zajforrásainak, valamint
a belterületen működő vállalkozások és intézmények fokozott mértékű erős zajt okozó
berendezéseinek üzemeltetéséhez hatósági engedély szükséges.
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(2) Az engedély megadása során a hatályban levő zajterhelési határértékeket kell
figyelembe venni. A zajterhelési határértékek a terület jellegétől, beépítettségétől,
valamint napszaktól függően eltérnek, a környezeti zaj- es rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KVM-EüM együttes rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
(3) Az engedélyezés - a szakhatósági hozzájárulások figyelembevételével - a Jegyző
hatáskörébe tartozik.
(4)12A jegyző indokolt lakossági bejelentés, illetve engedélytől eltérő üzemeltetés esetén
szakhatósági vizsgálatot rendelhet el. A zajvizsgálat költségei – amennyiben a
vizsgálat költségeit – amennyiben a vizsgálat eredményei az üzemeltetőre nézve
elmarasztaló – a hangosító berendezés üzemeltetője köteles viselni. Az ismételten
megalapozatlan bejelentésen alapuló szakhatósági vizsgálat költségei a bejelentőt
terhelik.
(5) Tilos munkanapokon este 22 órától reggel 5 óráig, szombaton este 20 órától reggel 6
óráig és vasárnap 12 órától reggel 5 óráig kertápolási és építési, valamint környezetet
zavaró, zajjal járó egyéb tevékenységet végezni.
(6) A zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok
zajkibocsátása a környezeti zaj- es rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
mindenkor hatályos magasabb rendű jogszabály által meghatározott zajterhelési
alapértékeket ne haladja meg.
19. §
(1)

A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét
szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani zajvédelmi
engedélyezés alapján lehet.

(2)

Nem visszatérően és rendszeresen üzemeltetett, rendezvényekhez kötött alkalmi
üzemelésű hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a
kérelmező nyilatkozik az irányérték teljesüléséről.
20. §

(1)

Gépjárművet üzemeltetni csak – a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. rendeletben
megállapított –veszélyes zajártalom elkerülésével szabad.
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(2) Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglátó-ipari egység zajvédelmi
engedélyezésénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá
tartozó gépjárművek zajkibocsátását.
(3) Lakásokban hangtechnikai berendezést, klímát üzemeltetni úgy szabad, hogy a
zajokozás ne haladja meg a rendeletben meghatározott határértékeket és a veszélyes
zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja.
IV. Az Önkormányat Környezetvédelmi Alapja
21. §
(1)

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban:
Környezetvédelmi Alap). A Környezetvédelmi Alapra befolyó összegeket, az
onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönített számlán kezeli.

(2)

A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az
Önkormányzat 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.

(3)

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a)
a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat
közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
összegének 30 %-a,
b)
a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része,
c)
az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
d)
az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi, és
természetvédelmi bírság teljes összege,
e)
önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozó vadászati jog hasznosításából
származó bevételek,
f)
az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek által az Alap részére történt befizetések,
g)
benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
h)
egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
22. §

(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a település környezetvédelmi problémáinak
megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló
tevékenységek támogatására kell fordítani:
a)
levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési
légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése stb.)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
zaj- és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis
létesítése, mérőműszer beszerzése stb.)
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme,
allergén növények elleni védekezés,
vizek védelme,
talaj védelme,
környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való
részvétel,
környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység, pályázati önerő biztosítása.

(2) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a
költségvetés részeként, külön címen az Alap bevételi és kiadási tervszámát, a
költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi
céljellegű többletbevételeknek az Alapra történő tervbevételét és évente, a
zárszámadásról szóló rendeletében dönt az Alap felhasználásának elfogadásáról,
egyidejűleg jóváhagyja az Alap maradványát.
(3) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására
szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot
kell képezni.
V. Záró rendelkezések
23. §14
24. §
(1)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ostoros Község
Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 12/2004. (III. 29.) számú
rendelete.

Kisari Zoltán sk.
polgármester

Vasas Ágostonné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011.05.31.
Vasas Ágostonné jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 17. § f) pontja Hatálytalan:2012.05.23.

