TAMÁSI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2000.(VI.5.) számú
önkormányzati rendelete
a környezet- és
természetvédelemről1

ten állandó vagy ideiglenes jelleggel laknak, illetve tartózkodnak és bármilyen cselekvést, tevékenységet folytatnak.
II. FEJEZET
A település tisztaságára, a környezet- és
természetvédelmére vonatkozó rendelkezések
A
A közterületek tisztántartása4
3.§

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a komplex környezetvédelmi szabályozás követelményeit szem előtt tartva – az
épített és természeti környezet fokozott óvása érdekében a következő rendeletet alkotja:2

4.§

I. FEJEZET

7.§

5.§
6.§

Általános rendelkezések

8.§

A rendelet célja
1.§
A rendelet célja:
- a településen élő, tartózkodó és tevékenységet végzőknek a települési környezettel való harmonikus kapcsolat-kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme;
- a környezet igénybevételének, terhelésének
és szennyezésének csökkentése, károsodásának
megelőzése, a károsodott környezet javítása,
helyreállítása;
- az emberi egészség védelme, az életminőnőség környezeti feltételeinek javítása;
- a lakosság kezdeményezése és részvétele a
környezet védelmére irányuló tevékenységben;
- a természet védelméhez fűződő érdekek érvényesítése;
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9.§

B
A környezeti elemek védelme
10.§
(1) Minden környezeti elemet (föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet) önmagában és
az
egymással
való
kölcsönhatás
figyelembevételével is védeni kell.
(2) A környezeti elemek védelme: azok minőségének, mennyiségének és készleteinek,
valamint arányaik és folyamataik védelmét
jelenti.
A föld védelme
11.§

A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Tamási város
közigazgatási területére (területi hatály) és minden olyan természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, vállalkozóra és vállalkozásra, egyesületre,
szervezetre (személyi hatály), akik, illetve amelyek e rendelet területi hatálya alá tartozó terüle1

A címet módosította a 27/2008.(XII.1.) ör.
Megállapította a 8/2005.(IV.10.) , módosította a
27/20008.(XII.1.) ör.
3
Hatályon kívül helyezte a 27/2008.(XII.1.) ör.

(1) A föld védelmére vonatkozó
jogszabályi előírásokat, az ésszerűség
határain belül megtett vagy tervezett
műveleteket a föld felszínére, a felszín alatti
rétegekre, a kőzetekre és az ásványokra is
alkalmazni kell.
(2) A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak minőségét
nem szennyezi, az adott területen szükséges optimális mennyiségét nem veszélyezteti.
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Hatályon kívül helyezte a 27/2008.(XII.1.) ör.

A vízvédelem
12.§
(1) A vízvédelem célja a felszíni és felszín
alatti vízkészletek mennyiségének és minőségének megőrzése.
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre, továbbá azok medreire és partjaira terjed
ki. A vizeket – azok megóvása érdekében – minden olyan behatástól védeni kell, mely káros az
ember egészségére és a népgazdaság szempontjából a vizek szabályozott levezetésére, a vizek
mennyiségére és minőségére, valamint felhasználására.
(2) A mennyiségi védelem alapelve, hogy
mind az ivóvíz minőségű, mind pedig az egyéb
vizek iránti igények kielégítésénél a vízhasználat
engedélyezése során a tényleges vízfelhasználásban az ésszerű takarékosságnak kell érvényesülni.
(3) A minőségi vízvédelem alapelve a vizek
fertőzésének és káros szennyezésének tilalma. A
vizek fertőzésén a vizeknek az egészségre ártalmas anyagokkal való szennyeződését kell érteni,
a vizek káros szennyezésén pedig azok fizikai,
kémiai és biológiai tulajdonságainak, illetőleg
természetes minőségének káros megváltoztatását.
(4) A vizekbe szennyező hatású – de azok
fertőzést vagy káros szennyeződést elő nem
idéző – anyagokat csak a vízügyi hatóságnak, az
egészségügyi szervek szakvéleménye alapján
megállapított előírásai alapján lehet bevezetni.
Olyan termelő vagy szolgáltató egységet, amely
működése során a vizek fertőzését és káros
szennyeződését idézheti elő, csak szennyvíztisztító berendezéssel, illetve ahhoz kapcsolva
szabad építeni és üzemben tartani.
Kút létesítése, ivóvíz ellátás
13.§
(1) Nem közüzemi vízellátó mű részét alkotó
vagy nem nagyüzemi öntözés vízellátását biztosító kút csak akkor létesíthető és az abból nyert
víz csak akkor hasznosítható, ha a kút
- kizárólag a létesítő háztartása, üzeme stb. vízellátási szükségleteinek kielégítésére szolgál és

(2) Kút létesítését és használatba vételét az
építésügyi hatóság engedélyezi
(3) Az ivóvizet szolgáltató kút, valamint a
használt forrás környezetét a víz szennyeződésének megakadályozása céljából különleges gonddal kell tisztán tartani és meg kell védeni az esetleges szennyeződéstől. Ivóvizet szolgáltató kút
környékén olyan létesítményt, amely a kút vízét
vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
csak a közegészségügyi és építésügyi jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni.
(4) Az ivásra alkalmatlan közhasználatú kutat
vagy forrást a közegészségügyi-járványügyi
felügyelő javaslata alapján a tulajdonosnak a
"NEM IVÓVÍZ" feliratú táblával kell
megjelölni.
A levegő tisztaságának védelme
14.§
(1) A város belterületén légszennyező anyagok
ártalmas mennyiségben történő kibocsátásával
járó tevékenység végzése tilos.
(2)5
(3)6
(4) A város belterületén a közúti forgalomban
részt nem vevő benzin-, gáz- vagy gázolaj üzemű gépjármű motorját – kivéve a helyhez kötött
munkavégzés eseteit – tíz percnél hosszabb ideig
járatni nem szabad.
(5) A levegőtisztaság-védelmi helyi feladatokat
a polgármesteri hivatal műszaki osztálya látja el.
(6)7 Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a
továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása
elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a
komposztálás nem megoldható a zöld hulladék
ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén
belül, illetve e rendeletben meghatározott módon
történő égetéssel kell gondoskodni.
(7)8 Lakótelepeken, társasházak területén a zöld
hulladék égetése tilos.
(8)9 Családi és kertes házaknál zöld hulladékot
égetni csak március 1. és április 30. valamint
szeptember 1. és november 30. között keddi és
pénteki napokon lehet 9 és 18 óra között. A
füstképződés csökkentése érdekében a zöld
hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és
az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban
történhet.
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= mélysége az első vízadó réteget követő
záró réteget nem lépi át, továbbá
= parti szűrésű vízkészletet nem érint.

(9)10 A zöld hulladékot csak olyan helyen és
területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása
a
személyi
biztonságot
nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(10)11 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. Az égetés
befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani, úgy,
hogy parázs ne maradjon.
(11)12 Az égetendő hulladék nem tartalmazhat
kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket
illetve ezek maradékait, stb.).
(12)13 Mezőgazdasági termelésből származó egyéb
zöld hulladékot belterületen égetni tilos. Lábon álló
növényzet, tarló égetése tilos. Külterületen, ha a
mezőgazdasági termelés során keletkező egyéb zöld
hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, az
égetés csak október 1. és május 31. között lehet, ha az
illetékes minisztérium tűzgyújtási tilalmat nem
rendelt el. Június 1. és szeptember 30. között
külterületen is tilos égetni.

- közterületen lévő virágtartók, padok, hulladékgyűjtők, védőkorlátok stb.
17.§
(1) A városi zöldterületeket a lakosság díjmentesen és általában időbeni korlátozás nélkül használhatja.
(2) A városi zöldterületeket kiállítások, tömeg-

gyűlések, előadások, vásárok tartására és más
hasonló célra a jegyző előzetes engedélyével lehet
igénybe venni.

(3) Az engedélyt csak indokolt esetben és azzal
a feltétellel lehet megadni, hogy a kiállítás stb.
rendezője a zöldterület megóvását biztosítja, az
esetleges károk megtérítéséért felelősséget vállal.
Az engedélyes a használat után gondoskodik a
helyreállításról, a keletkezett szemét, hulladék
stb. elszállításáról.
(4) A zöldterületek játszótereit csak 14. éven
aluliak használhatják, hat éven aluli gyermekek
pedig csak felnőtt személy felügyelete mellett
tartózkodhatnak ott.

Az épített környezet védelme
15.§
(1) Épített környezet: a környezet tudatos építési
munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt
(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és
a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.

(2) A település épített környezetét az arra vonatkozó törvényben, az önkormányzat a jóváhagyott településrendezési tervében és építési szabályzatában foglalt előírások szerint a környezetés természetvédelmi követelményekkel összhangban minden, vele bármilyen kapcsolatba
kerülő személynek és szervezetnek védeni kell.
Parkok, zöldterületek védelme
16.§
E rendelet hatálya alá tartoznak – tekintet nélkül azok fenntartóira:
- a város területének kertészetileg rendezett része, azok felszerelése,
- kertészeti rendezés alá nem vont városi zöldterületek, ha azokon a fásítás, parkosítás vagy
ezekkel kapcsolatos előkészítő munka megkezdődött,
- utcai fák és zöldsávok,
- közterületen lévő szökőkutak, szobrok,

18.§
(1) Belterjesen kezelt zöldterületen (olyan fásított, parkosított terület, ahol dísznövényzet, virágágyás, szökőkút stb. van) tartózkodni, ott közlekedni tilos.
Külterjesen kezelt zöldterületen ez – a növényzet
rongálása nélkül – megengedett.
(2) Különösen tilos zöldterületeken:
- a növényzet, szobrok és más felszerelési tárgyak rongálása,
- virágok és egyéb növények leszedése, eltulajdonítása, fák, bokrok ágainak letörése,
- madarak pusztítása, madárfészkek és tojások
szedése,
- fák törzsének hirdetés céljára történő igénybevétele,
- szemetelés és a tűzrakás.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt helyen tüzet
rakni csak az arra kijelölt helyen (szalonnasütők
stb.) és az idevonatkozó biztonsági előírások betartásával szabad.
(4) Parkokban és zöldterületen, azok sétányain
járművel közlekedni és ott parkírozni, járművet
javítani és tisztítani tilos.
(5) Parkokba és zöldterületekre állatot bevinni
vagy beengedni tilos, oda kutyát bevezetni csak
pórázon és szájkosárral ellátva szabad. A játszótérre kutyával bemenni tilos.
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19.§
(1) A városi zöldterületeken olyan munkálatokat végezni, amelynek során a növényzet károso-

dik csak a közösség érdekében – előzetes engedélyezés esetén – szabad. olyan munkálatokat
végezni, ami a növényzetben kárt okozhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt az engedélyes köteles a zöldterületek kezelésével, gondozásával megbízottnak a munka megkezdése
előtt legalább nyolc nappal korábban bemutatni.
(3) Halasztást nem tűrő esetben (pl. csőtörés
stb.) a munkát írásbeli engedély nélkül is el lehet
végezni, de 24 órán belül azt a polgármesteri hivatal műszaki osztályán be kell jelenteni.
Zöldterületek fenntartása, megóvása
20.§
(1) A városi parkok és zöldterületek fenntartásáról, megóvásáról, az ott lévő növényzet,
szobrok, szökőkutak és egyéb felszerelési tárgyak megóvásáról, felújításáról az önkormányzat
gondoskodik.
(2) A nem önkormányzati tulajdonban vagy
kezelésben lévő területeken létesített parkok és
zöldterületek fenntartásáról és megóvásáról a
tulajdonos gondoskodik.
(3) A parkok, zöldterületek megóvásában segítséget nyújtanak a közterület-felügyelők, akik
feladatuk ellátása során hivatalos személynek
minősülnek.

(4) A közterület-felügyelő jogosult a rendelkezések megszegőit figyelmeztetni, tevékenységük
abbahagyására felszólítani, megbírságolni vagy
velük szemben szabálysértési feljelentést tenni.
21.§
A lakótelepi zöldterületeken végzett társadalmi
munka a meglévő növényzet, az ott elhelyezett
eszközök fenntartására, javítására, pótlására
irányulhat és – amennyiben kötelező – engedélyezett tervdokumentáció alapján történhet.
Abban az esetben, ha a munkavégzés négy órát
meghaladó forgalmi vagy egyéb korlátozással
jár, azt a városüzemeltetési vezetőnek legalább
három nappal előbb be kell jelenteni.
C
A hulladékok és egyéb veszélyforrások
22.§
(1) A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai
elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra,
termékekre ideértve azok csomagoló- és
burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa

eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud
vagy nem kíván felhasználni.
(2) A települési szilárd és folyékony hulladék
elhelyezésére, gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására a helyi közszolgáltatási
rendelet előírásait kell alkalmazni.
Veszélyes hulladék
23.§
(1) Veszélyes hulladék [102/1966.(VII.12.)
Korm. rendelet 2. számú melléklet] az az anyag,
amely a termelési vagy más tevékenység során
visszamarad és ez az anyag vagy ennek bomlásterméke nem megfelelő tárolás vagy kezelés
esetén az emberi életre, egészségre, illetve az
élővilágra károsító hatást fejthet ki, függetlenül
attól, hogy ez magánszemély vagy egyéb
szervezet tevékenysége folytán keletkezett.
(2) Az, akinek tevékenysége során vagy
következtében veszélyes hulladék keletkezik,
köteles az ide vonatkozó jogszabályokban előírt
tárolási, kezelési, gyűjtési és ártalmatlanítási
feladatokat ellátni vagy elvégeztetni, a
nyilvántartásokat vezetni, bejelentési és egyéb
kötelezettségének eleget tenni.
Házi szennyvizek elhelyezése
24.§
(1) Házi szennyvíz: a lakosság ivó- és háztartási, valamint az intézmények és az üzemek szociális célú vízhasználatából keletkező, más eredetű
szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz.
(2) a) Szennyvizet a szabadba kivezetni tilos.
b) Házi szennyvíz egy, vagy egymással közvetlenül szomszédos több belterületi ingatlanon a
telekhatáron belül – a szennyvíz mennyiségére
és a talajadottságokra figyelemmel – csak akkor
helyezhető el, ha a keletkezett szennyvíz
- a talajt (talajvizet) vagy más befogadót károsan nem szennyezi és elszennyeződéssel nem veszélyezteti, valamint
- egyéb vízgazdálkodási vagy egészségügyi érdekeket nem sért és
- az elhelyezést szolgáló létesítmény az építésügyügyi előírásoknak megfelel.
c) A szennyvíz telken belüli zárt szennyvíztárolóban való elhelyezésére az építésügyi hatóság
adhat engedélyt.
(3) a) Közcsatorna (vízi közmű) mentén fekvő
ingatlanoknak a csatornaműbe való bekötését a
tulajdonos, illetőleg az ingatlannal egyéb címen
rendelkezni jogosult személy kérheti az üzemeltetőtől. Ha a kérelmező nem tulajdonosa az

ingatlannak, kérelme teljesítésének feltétele a tulajdonos hozzájárulása is.
b) A kivitelezésre jogosult a lakossági
szennyvíz elvezetésére szolgáló bekötést nem
tagadhatja meg, ha a tervezett létesítmények a
hatósági
(műszaki,
közegészségügyi)
előírásoknak megfelelnek.
c) A házi csatorna, az ingatlan szennyvizeinek
összegyűjtésére és a bekötőcsatornába vezetésére
szolgáló csatornahálózat, annak tartozékai, valamint az ellenőrző akna megépítéséről és fenntartásáról a tulajdonos a saját költségére tartozik
gondoskodni.
d) A tulajdonos a házi csatorna és az ellenőrző
akna építésének befejezését köteles a csatornamű
vállalatnak bejelenteni, s azokat a szemle és a
nyomáspróba elvégzése érdekében takaratlanul,
hozzáférhető módon hagyni.
(4) Az építésügyi hatóság kötelezheti az ingatlan tulajdonosát, hogy
a) a csatornahálózat mentén fekvő ingatlanát a
közcsatornába kösse be, ha azt
- az ingatlanon keletkező szennyvizek közegészségügyi vagy vízgazdálkodási szempontból
káros elhelyezésének megszüntetése,
- a lakások, valamint a vízszállító és vízfogyasztó berendezések rendeltetésszerű használata szükségessé teszi;
b) a nem megfelelő házi csatornáját javítsa
vagy cserélje ki;
c) a közcsatorna káros szennyezésének megszüntetése érdekében a szennyvizek előzetes
tisztításához szükséges berendezést (szennyvíz-előtisztító) létesítsen, azt megfelelően kezelje és
üzemeltesse.
(5) Az építésügyi hatóság a tulajdonost a berendezések megfelelő átalakítására kötelezheti,
ha a házi- vagy a bekötőcsatorna az ingatlanon
keletkező szennyvizek elvezetésére – a használat
megnövekedése, az ingatlanok egyesítése,
megosztása, a vízvezetési szolgalom megszűnése
folytán vagy egyék okból – már nem alkalmas.
(6) Az építésügyi hatóság a berendezés elbontására kötelezheti azt a tulajdonost, aki
szabálytalanul
a) kötötte be ingatlanát a csatornahálózatba,
b) létesített ingatlanán a közcsatorna hálózattal
összefüggő szennyvízelvezető, illetőleg elhelyező berendezést.
A zaj és rezgés korlátozása

tő. A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a
vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások
betartásával üzemeltethetők.

(2) A zaj- és rezgésvédelem tekintetében a
30/1994.(X.6.) KTM rendelet által közzétett
szabványok előírásait kell betartani.
(3) Tilos minden olyan tevékenység amely mások pihenését, üdülését vagy nyugalmát bármely
módon zavarja. Este 22 órától reggel 7 óráig a
szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy
egyéb módon megzavarni tilos.
(4) Vendéglátóipari helyek, szabadtéri előadások, nyiltszini rendezvények hangosítását, üzemeltetését csak a környezet zavarása nélkül lehet
megoldani. A maximális zajszint az engedélyezett üzemidőben – szomszédos ingatlanon,
lakásban mérve – a 35 dB/A mértéket nem
lépheti túl.(MSZ-18.151-74)
(5) Belterületen motoros kerti gépek stb. üzemeltetése 22 órától reggel 6 óráig tilos.
(6)14 Mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetés
és a mozgó árusítás során hangerősítő
berendezéssel történő termék kínálat, reklámozás
(a továbbiakban: mozgó hangerősítő berendezés
üzemeltetése) munkanapokon 8 és 17 óra között,
pihenő és munkaszüneti napokon 9 és 13 óra
között folytatható.
üzemeltetetőnek
a
közterület(7)15A
használatra
vonatkozó
engedély
iránti
kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a mozgó
hangerősítő
berendezés
üzemeltetése
a
környezeti zaj-, és rezgésterhelésre vonatkozó
jogszabályokban meghatározott határértékeket
nem lépi túl.
(816) Tilos mozgó hangerősítő berendezés álló
helyzetben történő üzemeltetése
Sugárzások
26.§
(1) A településen sugárzó anyagot és
készítményt előállítani, feldolgozni, forgalomba
hozni, szállítani, felhasználni, begyűjteni, tárolni,
továbbá sugárzó anyagot tartalmazó hulladékot
feldolgozni, szállítani, illetve véglegesen
elhelyezni, valamint az ionizáló sugárforrást
tartalmazó, illetve ionizáló sugárzást kibocsátó
műszereket
és
berendezéseket
gyártani,
felhasználni és üzemeltetni csak az illetékes
hatóság által kiadott engedély birtokában szabad.

25.§
(1) A város területén a megengedettnél nagyobb
zajt, vagy rezgést okozó tevékenység folytatására engedély nem adható ki, a telepítés nem engedélyezhe-
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(2)
Fokozott
sugárterhelés
vagy
sugárártalom, továbbá sugárzó anyaggal történt
szennyezettség gyanúját az egészségügyi
hatóságnak jelenteni kell.

III. FEJEZET
Vegyes rendelkezések
A települési környezetvédelem gazdasági alapjai
27.§
(1) Az önkormányzat a település környezetvédelmi feladatai megoldása elősegítése érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot
(a továbbiakban: ÖKA) hoz létre.
(2) Az ÖKA bevételei:
a) az éves költségvetési rendeletben e célra
elkülönített összeg;
b) a területileg illetékes hatóságok által a város
közigazgatási területén végzett tevékenység vagy
mulasztás miatt kiszabott bírságnak, megállapított díjnak jogszabályban megállapított hányada;
c) a jogszabályokkal megállapított és a jegyző
vagy a közterület-felügyelő által kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege;
d) a támogatásokból (alapítvány, gazdálkodó
vagy civil szervezetek, magánszemélyek stb.),
illetőleg egyéb forrásokból befolyt összegek.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a Tamási Városi Tanácsnak a
10/1992.(IV.16.), a 3/1994.(III.1.), a 7/1994.
(V.5.), a 4/1995.(III.15.) és 7/2000.(IV.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/1990.
(IV.1.) TVT rendelete; a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 22/1995.(XII.9.) önkormányzati
rendelet 11.§ (2) bekezdése és az állatok
tartásáról szóló 20/1997.(XI.22.) önkormányzati
rendelet 16.§-ának második fordulata.
(3) 19E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról
szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”

Hajdics József
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
jegyző

(3) Az ÖKA bevételeinek felhasználását az
éves költségvetési rendelet szabályozza,
végrehajtását és
az
elszámolást
a
zárszámadási rendelet tartalmazza.
28.§17
A településtisztasági, környezet- és
természetvédelmi szabályok betartását a
közterület-felügyelők jogosultak ellenőrizni, a
rendelkezések
megszegőit
figyelmeztetni,
tevékenységük abbahagyására vagy mulasztásuk
pótlására felszólítani.
29.§18
Hatálybalépés
30.§
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