
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet- és természet védelméről  szóló 5/2008. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2)  bekezdésében  biztosított  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  eljárva,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §
(1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35 §-ban
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §.

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Az ingatlan előtti közterületen lévő, és a közterületre nyúló fák és más növények, valamint
az élő sövény gallyazásáról, a járdák járhatóvá tételéről, az ingatlan előtti közterületen az
allergén növények irtásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A közterületről
eltávolított  növények visszapótlásáról a növényt eltávolító köteles gondoskodni.  Ez alól
kivételt  képeznek  a  fás  szárú  növények  védelméről  szóló  346/2008.  (XII.  30.)  Korm.
rendelet hatálya alá tartozó növények.”

2. §.

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Tilos a közterületen a fák és egyéb növények, parkberendezések rongálása, pusztítása,
beszennyezése, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár. Tilos a
közterületen lévő fákról és egyéb növényekről a növényrészek szedése. Tilos a fák és egyéb
növények  megcsonkítása.  Ez  alól  kivételt  képez  a fás  szárú növények  védelméről  szóló
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó növények, az ott meghatározott
eljárási szabályok figyelembe vételével.”

3. §.

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett
avar, kerti hulladék semmisíthető meg.
A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.”

4. §.

A Rendelet 7. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki.
„Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16
óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető
Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.”
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5. §.

A Rendelet 7.§ (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki.
„Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa.
A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy
arra veszélyt ne jelentsen.
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.”

6. §.

A Rendelet 7. § (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki. 
„Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni,
az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat kell betartani.
Az égetés folyamatának gyorsítása éghető folyadék nem alkalmazható.
A szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell
oltani.
Az  égetés  helyszínén  olyan  eszközöket  és  felszereléseket  kell  készenlétbe  tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.”

7. §.

A Rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
„Tilos  lakó-,  és  középület  helyiségeiben,  udvarán,  vagy  kertjében,  közterületen  álló
vendéglátóegység kerthelyiségében, teraszán, és közcélra átadott magánterület szabadtéri,
vagy szabadtérrel határos részén zajkeltő tevékenységet folytatni 22 és 6 óra között.”

8. §.

A Rendelet 11. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„A lom  szervezett  gyűjtéséről  és  szállításáról  szükség  szerint,  de  legalább  évente  egy
alkalommal a szolgáltató gondoskodik.”

9. §.

A Rendelet 15. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.
„A közszolgáltatás  ellátásáért  az  ingatlantulajdonos  díjat  köteles  fizetni,  közvetlenül  a
szolgáltatóval  történő  szerződéskötés  alapján.  A díj  mértékét  a  Kormány  rendeletében
határozza meg.”

10. §.
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A Rendelet 15. § (9) és (10) bekezdése az alábbiakkal egészül ki. 

(9) Azok  az  ingatlantulajdonosok,  akik  e  rendelet  4.  §  (4)  bekezdésében  előírt
kötelezettségüket idős koruk vagy betegségük miatt teljesíteni nem tudják, igényelhetik az
önkormányzat  fűnyírási,  kaszálási  szolgáltatását.  A  szolgáltatás  díja  tartalmazza  a
dolgozó óradíját és a fűnyíráshoz felhasznált üzemanyag díját, melynek összege 1.800,-
Ft/óra/dolgozó.

(10) A (9) bekezdésbe foglalt szolgáltatásra vonatkozó igényt telefonon, szóban vagy írásban
a Polgármesteri Hivatal ügyintézőinél kell bejelenteni.

11. §.

A Rendelet 17. § (1) bekezdésének első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép.
„Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását vonja maga után, és 30.000 forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható az a személy, aki”

12. §.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.

1. sz. melléklet 

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint

 

sorszám zajtól védendő terület határérték nappal

06-22 óra (dB)

határérték éjjel

22-06 óra (dB)

1. üdülőterület,  gyógyhely,  védett  természeti
terület

45 35

2. lakóterület (tömör beépítéssel) 50 40

3. lakóterület (laza beépítéssel) 55 45

4. gazdasági terület és különleges terület 60 50

 

Építőipari  kivitelezési  tevékenységből  származó  zaj  terhelési  határértékei  zajtól  védendő
területeken a  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM rendelet  2.  sz.  melléklete  szerint  lakóterület
(tömör és laza beépítéssel) határértékei

 

építési munka időtartama nappal (06-22 óra) dB éjjel (22-06 óra) dB

1 hónap, vagy kevesebb 70 55
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1 hónap – 1 évig 65 50

1 év felett 60 45

 

A zaj  terhelési  határértékei  épületek zajtól  védendő helyiségeiben a  zaj  és  rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet e. rendelet 4. sz.
melléklete szerint

 

sorszám zajtól védendő helyiség határérték  nappal  (06-
22 óra) dB

határérték
éjjel

(22-06 óra) dB

1. lakószobák lakásokban, üdülőkben 40 30

2. lakószobák  szállodákban,  panziókban,
munkásszállókban

45 35

3. étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban 45 -

4. éttermek, eszpresszók 55 -

5. kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei,
vendéglátó helyiségei

60 -

 

E rendelet értelmezésében üzemi létesítmények körébe tartoznak különösen

- az ipari létesítmények és tevékenységek

- kereskedelmi és vendéglátó létesítmények és tevékenységek

- közösségi és személyi szolgáltatást nyújtó intézmények és tevékenységek

- szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények, tevékenységek

- építőipari gépek, berendezések, tevékenységek

13. §.

Hatályát veszti a Rendelt 2. §-a.
Hatályukat vesztik a Rendelet 15. § (4), (6), (7) és (8) bekezdései.
Hatályukat vesztik a Rendelet 2. és 3. számú mellékletei.

Záró rendelkezés
14. §

Ez a rendelet a 2013. május 3. napján lép hatályba, és 2013. május 4. napján hatályát veszti.
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Balaton, 2013. április 30.

     Udzeliné Murányi Enikő sk. Dr. Fógel Henrietta sk.
     polgármester jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balaton, 2013. május 2.

            Dr. Fógel Henrietta
jegyző
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