MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
14/2010.(VII. 1.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemrıl.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1)
bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában, az 58. § (1) bekezdésében és az egyes
centrális alárendeltségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló módosított 1991. évi
XX. Tv. 85. § (1) bekezdés e) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

I.

FEJEZET

Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében
megállapítsa:
- a levegıtisztaság-védelmi,
- zajvédelmi,
- az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap mőködését.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mélykút város közigazgatási területén a természetes
és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, akik
állandó vagy ideiglenes jelleggel a település közigazgatási területén
tartózkodnak, mőködnek, illetve tevékenységet folytatnak.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
- a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre,
- a tarló, az avar és a kerti hulladékok égetése.
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és
már mőködı létesítmények esetén, különösen:
- a kulturális, szórakoztatóipari,
- üzlet, kereskedelmi egység,
- sportpálya, térzene és tüzijáték,
- mővelıdési intézmény, cirkusz, szabadtéri programok,
- játékterem, autóbusz-állomás, vasúti állomás
üzemeltetése során, a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre és
tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen, a
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környezetben zajt kibocsátó berendezések mőködésére.
(4) E rendelet szabályai szerint kell eljárni az önkormányzat környezetvédelmi
pénzügyi alapja tekintetében.
(5) E rendelet hatálya nem terjed ki :
a) vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemelı riasztó
berendezésekre,
b) arra a zajra, amely a 2. §. (3) bekezdésében meghatározott létesítmények
közönségétıl származik, és amelyre határértéket nem lehet megállapítani
(csendháborítás).
c) arra a zajra, amely az épületek zárt terén belül az egyik helyiségbıl a
másikba szőrıdik át, illetve amely a szomszédos, egybeépített más
létesítményekben az épületen keresztül átszőrıdik,
d) arra a zajra, amely természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más
fontos közérdekő célból (pl. meghibásodás, vagy katasztrófa elhárítás
e) céljából) történik,
a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó győlések
során végzett tevékenységre
II.

FEJEZET

Levegıtisztaság-védelem
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok
3. §
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsısorban komposztálással történhet.
(2) Családi házas és kertgazdálkodási (zártkerti) övezetben kerti hulladékot
(nyesedéket) égetni október 1-je és április 30. között lehet. Az égetést a reggeli
és esti talajközeli inverzió (levegıréteg hımérsékleti változásai) miatt 09.00 és
17.00 óra között lehet végezni, szélcsendes idıben.
(3)

Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol
az égetés hısugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.

(4) A tőz ırzésérıl és veszély esetén annak eloltásáról a tőz gyújtója köteles
gondoskodni. A tőz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg az
eloltható.
(5) Közút és vasút szélétıl 50 méteren belül avart és kerti hulladékot nyílt téren
égetni tilos.
(6) Az elégetendı avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredető hulladékot (mőanyag, gumi, PVC, stb.).
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A háztartási főtési tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szabályok
4. §
(1) 500 kW teljesítmény alatti, egyedi főtéssel rendelkezı lakóházakban a
megfelelıen karbantartott tüzelıberendezésekben csak az arra a berendezésre
engedélyezett tüzelıanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelıberendezésekben ipari hulladékot, mőanyagot, gumit, vegyszert,
festéket égetni tilos.

III.

FEJEZET

Zajvédelem
5. §
Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Mélykút város mindenkor hatályos
szabályozási tervét kell alapul venni.
Mőködéssel kapcsolatos szabályok
6. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés mőködt6etése és/vagy élı
zene szolgáltatás engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására
kérelmet kell benyújtani az elsı fokú környezetvédelmi hatósághoz az arra
rendszeresített nyomtatványon (1.sz. melléklet).
(2) A hangosító berendezések mőködtetésével és engedélyezésével kapcsolatos
hatósági feladatokat Mélykút város jegyzıje (továbbiakban: jegyzı) látja el.
(3) A kiadott engedélyekrıl a jegyzı nyilvántartást vezet.
(4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetıje a tevékenységét csak jogerıs és
végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.
Az engedély-kérelemhez csatolni kell:
- 1 db helyszínrajzot, az üzemelési hely 200 méteres környezetének
feltüntetésével,
- a zajos tevékenység 1 hónapra esı napjainak számát – a tevékenység
napi kezdetének és befejezésének idıpontját,
- a zajkeltés módját (diszkózene, élızene, erısítı berendezés
teljesítménye),
- a létesítmény környezetében 100 méteren belül üzemeltetett hangosító
berendezéssel rendelkezı zenés szórakozóhelyek felsorolását,
- akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító
berendezés mőködése során keltett zajszint nem haladja meg a
8/2002.(III.22.) KöM-EüM rendelet 1. sz. és 4. sz. mellékletében
feltüntetett zajterhelési határértékeket.
(5) Szabadtéri rendezvények (koncert, tüzijáték, stb.) esetén
- meg kell adni a zajterhelés idejét, idıpontját és módját,
- az üzemeltetı (rendezı) köteles elızetes program egyeztetést folytatni a
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tervezett helyszín 100 méteres körzetében található oktatási,
egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására
szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély
iránti kérelemhez kell csatolni.
(6) Új diszkó üzemeltetéséhez be kell csatolni
- a (4) bekezdésben felsorolt iratokat,
- be kell szerezni az egység 100 méteres körzetében lakók elızetes
hozzájárulását. Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók
több mint fele írásban tiltakozik, úgy az engedély megtagadható.
(7) Nem mőködtethetı olyan hangosító berendezés, amely helyhez kötött,
közterületen, illetve közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas és nincs
összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel.

A rendeletben elıírt határértékek betartásának ellenırzése
7. §
(1) A határérték betartását és az üzemelés rendjét a jegyzı jogosult ellenırizni.
(2) A lakossági panasz vagy közérdekő bejelentés esetében az engedélyezett vagy
mőködı helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés
ellenırzése érdekében mőszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhetı el, amelyet
a vonatkozó szabvány elıírásai szerint kell elvégezni.
(3) Az üzemeltetı által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen
egyeztetések után – az üzemeltetı köteles saját költségére zajvizsgálatot és
szakértıi véleményt készíttetni a hatósági felszólítást követı 30 napon belül.
(4) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenırzı – zajvizsgálat
költségeit a zajos tevékenység okozója köteles viselni abban az esetben, ha
részérıl a határérték túllépés megállapítható.
(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetıt olyan mőszaki vagy egyéb
intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az
üzemeltetınek a zajcsökkentı intézkedések elvégzését követıen a határérték
betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.
Mobil hangosító berendezések mőködésének szabályai
8. §
(1) Mobil szabadtéri hangosító berendezést esetenként három alkalommal lehet
üzemeltetni a város területén.
(2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése elıtt, az arra
rendszeresített nyomtatványon (2. sz. melléklet) legalább 3 munkanappal be
kell jelenteni a jegyzınek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a mőködtetés
idıszakát, útvonalát.
(3) Amennyiben a mősorszórás megkezdéséig a jegyzı nem nyilatkozik, a
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(4) A város egész területén munkanapokon 8.00-18.00 között, pihenı és
munkaszüneti napokon mobil szabadtéri mősorszórás 10.00-12.00 és 15.0019.00 óra között folytatható.
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(5) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethetı.
(6) Mozgó árusító jármő mobil hangosító berendezését elıre bejelentett útvonalon,
a (4) bekezdés szerinti idıkorlátokkal, az (5) bekezdés betartásával lehet
mőködtetni.

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi elıírások
9. §
(1) Jelentıs zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncertek – a
6. §. (4) bekezdés szerint megkért engedély alapján 08.00-24.00 óra között
tarthatók.
(2) Alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport- és reklámcélú, közösségi
továbbá minden hangosítást igénylı rendezvénybıl származó zajterhelésre a
környezetvédelmi hatóság (jegyzı) – az üzemeltetı, illetve a rendezvény
szervezıjének szakértıi véleménnyel alátámasztott kérelmére – meghatározott
idıtartamra eseti határérték túllépést engedélyezhet, melynek mértéke max. 10
dB lehet.
(3) Zajjal járó munkát (pl. betonkeverés, főnyírás, főrészelés, stb.) a
lakóövezetekben munkanapokon 06.00-20.00 óra között, pihenınapokon és
munkaszüneti napokon 8.00-12.00 óra között lehet végezni.

IV.

FEJEZET

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
10. §
(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) az
önkormányzat mőködési területén az alábbi feladatok ellátására szolgáló
elkülönített pénzalap:
- az épített és természetes környezeti értékek megırzése, fenntartása,
- a környezeti ártalmak megelızése,
- a környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
- a természeti értékek megóvása, fenntartása,
- a környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás segítése,
(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
11. §
Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételi forrásai:
a) az önkormányzat által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság
teljes összege,
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén
jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
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c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része,
d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített
összege,
e) egyéb bevételek.

Alap felhasználás
12. §
Az Alapból megvalósítandó célok:
(1) Levegıtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési
légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)
(2) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelızés, tudatformálás; lakosság
részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladék győjtési
akciók.
(3) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás,
(4) Fásítás.
(5) Zaj- és rezgésvédelem (mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési
légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, mérımőszer beszerzése,
stb.)
(6) Környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való
részvétel.
(7) Környezetvédelmi információrendszer mőködtetése, fejlesztése.
(8) Egyéb, a környezet védelmét elısegítı tevékenység.

Rendelkezés az Alappal
13. §
A települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásról a képviselıtestület dönt.

V.

FEJEZET

Záró rendelkezések
14. §.

E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével
egyidejőleg hatályát veszti a környezetvédelemrıl szóló 7/2003.(IV.15.)
önkormányzati rendelet és az azt módosító 36/2003.(XII.31.) és a
15/2007.(X.31.)önkormányzati rendelet.
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1. számú melléklet a ../2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
illetékbélyeg

ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK KÉRELEM
A környezeti zaj- és rezgés elleni védelemrıl szóló 284/2007. (X.29.) Kormány
rendelet 10. §. (1) bekezdése, valamint e rendelet 2. sz. melléklete alapján
Kérelmezı
neve: …………………………………………
címe: …………………………………………
Szolgáltató létesítmény
neve: …………………………………………
címe: …………………………………………
Szolgáltató létesítmény
üzemeltetıje: ………………………………….
címe: ……………………………………………
Szolgáltatási létesítmény
üzemeltetési rendje: ……………..nap/hó
nyitvatartási ideje: ………………….tól ……………..-ig
Hangosító berendezés/ek/ típusa/i/:
………………………………………………………………………………………………….
Teljesítmény adata/i/:
…………………………………………………………………………………………………..
A szolgáltató létesítményben üzemelı gépek, berendezések (pl. hőtıagregát,
szellızı ventilátor, stb.):
…………………………………………………………………………………………………..
Közlekedésbıl származó zaj:
Áruszállítás: ……………tonnás gépjármő ………….db/nap
…………...targonca (típus) …………...db/nap
Helyszínrajz, térképmásolat a létesítmény kb. 200 méteres környezetérıl
Kelt: ……………………………………….

……………………………………….
Kérelmezı
•

A kérelemhez a szolgáltató létesítmények esetén akusztikai szakvéleményt
kell csatolni a rendelet 6. §. (4) bekezdés szerint.
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2. számú melléklet a ../2010. (VII. 1.) Önkormányzati rendelethez

illetékbélyeg

MOBIL SZABADTÉRI HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK
BEJELENTÉSE

Kérelmezı
neve: ………………………………………….
címe: ………………………………………….
Gépjármő tulajdonos
neve: ………………………………………….
címe: ………………………………………….
Üzemeltetési adatok:
Üzemelés dátuma:……………………………………………..
Idıpontja: ………………………………………………………..
Útvonala: …………………………………………………………
Hangosító berendezés típusa:
…………………………………………………………………………………………………..
Teljesítmény adatai:
…………………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………………..

…………………………………..
kérelmezı

