Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2005. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2020. január 04.)
Felsőtárkány Község Önkormányzata a környezeti állapotának egyre rosszabbodó helyzetét
ismerve – lehetőségeinek figyelembevételével – az itt élő lakosok, a környezeti és természeti
értékeik, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya
1. §.
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének
megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét:
- a levegőtisztaság – védelmi
- a föld és vízvédelmi
- zaj és rezgésvédelmi előírásokat.
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed Felsőtárkány Község Önkormányzat közigazgatási területén belül
a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra,
szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén
tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
I. Fejezet
Levegőtisztaság – védelem
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
3.§.
(1)

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad elégetni.

(2)

A fűtőberendezésen egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen
ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
4.§.
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(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt Felsőtárkány Község
jegyzője adja ki.
(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében
engedélyezhető.
(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság
állásfoglalását.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
5.§.
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
6.§.
(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) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani.
(4) 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. A jegyző
a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.
(5) A légszennyező hatás csökkenése 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.
Allergén növénye elleni védekezési szabályok
7. §.
(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
gyakorissággal kell gondoskodni.
II. Fejezet
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Víz – és Földvédelem
8. §.
(1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet
bevezetni tilos.
(2) A zárt csapadékvíz – elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban,
vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
(3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy
mérgezőanyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű
illetve zárt csapadékvíz – elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy
használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni.
(4) 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.
(5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell,
hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön
lefedésre.
III. Fejezet
Zaj – és rengésvédelem
9. §.
A zaj – és rengésvédelemmel kapcsolatos eljárás során a zaj – és rengésvédelemről szóló
12/1983. (V. 12.) MT. rendeletet és a zaj – és rengésvédelemmel kapcsolatos eljárás során
a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 23.) KÖM-EÜM.
együttes rendeletet kell alkalmazni.
IV. Fejezet
Szabálysértési Rendelkezések
10. §. 1

V. Fejezet
Záró rendelkezések
11. §.
(1) E rendelet a kihirdetés napjától számított 15. napon lép hatályba.
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Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 14. napjától.
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(2) Ezzel egyidejűleg Felsőtárkány Község
Önkormányzatának
környezetvédelemről szóló 13/2004. ( IV. 27. ) számú rendelete hatályát veszti.

Felsőtárkány, 2005. december 16.

Dr. Bajzát György
polgármester

Herkules Ferencné
jegyző

Záradék:
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2020. január 04.
Dr. Márton Erik György
jegyző
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