Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és
természet védeleméről
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
46. §-a (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Bevezető rendelkezések
l.§
Rendelet célja, hogy a helyi körülményeket alapul véve a város tiszta
esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében az ember és
környezete harmonikus kapcsolatának megteremtése, a környezet elemeinek
és folyamatainak védelme a fenntartható fejlődés környezeti fejlődés
biztosítása céljából meghatározza a környezet védelmének Nádudvar Városra
vonatkozó általános szabályait.
2.§
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi
személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/ amely
állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodik,
illetve bármilyen tevékenységet végez.
(2) Jelen rendelet egyes fejezetei az ott szabályozott tárgykörök tekintetésben
az l-es bekezdéstől eltérően szabályozhatják a fejezet rendelkezéseinek tárgyi,
illetve személyi hatályát.
II.Fejezet
Köztisztasági rendelkezések, a közterület tisztántartása
3.

§

(1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek
ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, szeméttől
megtisztítani.
(2) a) Az ingatlanok előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó
eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles
területsáv járda melletti zöldsáv esetén az úttestig terjedő teljes terület)
síktalanításáról, gyomtalanításáról a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak
eltávolításáról, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, (a továbbiakban
tulajdonos) köteles gondoskodni.
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b) A kerékpárút valamint az önkormányzati ingatlanok előtti járdák illetve
utak folyamatos tisztántartásáról a hó eltakarításáról, síktalanításáról, az
Önkormányzat tulajdonát képező Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Kft. (továbbiakban TVG Kft.) gondoskodik.
(3) Azon ingatlanok tulajdonosai, akik nem tartózkodnak rendszeresen
Nádudvar városban, bármely szolgáltató igénybevételével kötelesek az
ingatlan előtti járdaszakasz tisztítását és az l-es bekezdésben foglaltak
teljesítését biztosítani.
(4) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az
önkormányzat, az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezteti.
(5) A szórakoztató és vendéglátó helyek, valamint az üzletek előtt közterületet
az üzemeltető köteles tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani, továbbá
megfelelő számú hulladékgyűjtőt elhelyezni.
(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek,
árkoknak, csatorna nyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb
anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni.
(7) A közterületen tilos:
a.) vegyi - környezetszennyező anyagokat használni, síktalanításra
(konyhasó)
b.) csapadékvíz - vízelvezetőkbe szennyezett anyagot juttatni, (pl.
mosóporos
víz, vegyszeres víz, állati hígtrágya stb.)
c.) minden egyéb környezetszennyező tevékenység.
(8) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres
rágcsáló, és rovarirtás.
(9) Nádudvar közigazgatási területén a települési szilárd és folyékony
hulladékának összegyűjtését, elszállítását és ártalom mentes elhelyezését az
önkormányzat szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.
4. §
(1) Az önkormányzat tulajdonát, vagy használatát képező közterületek
tisztántartásáról, gondozásáról a TVG Kft. gondoskodik.
(2) A közutakra tilos olyan anyagokat kihelyezni, amely az út rendeltetésszerű
használatát akadályozza, vagy állagát rontja.
(3) A közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot
stb.) csak biztonságos zárt módon a KRESZ előírásainak megfelelően szabad
szállítani.
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A választási és egyéb plakátok elhelyezése
5. §
(1) Plakátot csak az erre kijelölt helyen szabad elhelyezni.
(2) Tilos plakátot elhelyezni:
a.) műemlék jellegű, városképi jelentőségű, illetve helyi védelem alatt
álló ingatlanokon, azok épületein és kerítésén.
b.) állami, vagy önkormányzati hatóság, valamint az önkormányzat
intézményei elhelyezésére szolgáló ingatlanon, (épületen, azon
belül, vagy kerítésen)
c. ) azokon az ingatlanokon, épületen kerítésen, ahol szavazó
helyiségek kerültek kialakításra.
d.) köztéri szobrokon, térplasztikákon, illetve azok talpazatán és az
önkormányzat által kihelyezett tárgyakon,
e.) közterületi fákon, bokrokon, növényeken,
f.) járdára, útra felfestve.
(3) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az más közérdekű és időszerű
hirdetmények olvashatóságát ne akadályozza.
(4) Az (2) bekezdés szerinti tilalmat megszegő módon elhelyezett plakátot a
Polgármesteri Hivatal az elhelyező költségére haladéktalanul eltávolíttatja.
6. §
(1) A választást követően az elhelyezett plakátok és a kihelyezett hirdető
berendezések eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező,
illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azt elhelyezték.
(2) Amennyiben a kötelezett az (1) bekezdésben foglaltaknak a választást
követő 30 napon belül nem tesz eleget, úgy vele szemben a Ket. szabályai
szerint kell eljárni.
A zöldterületek fenntartása és kezelése
7. §
(1) A városban lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad
használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását
keltő magatartástól.
(2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák
és virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A fák törzsére
reklámtáblát, feliratot elhelyezni tilos.
(3) Fa telepítésénél kerülni kell az allergiakeltő fajok ültetését.
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(4) Közterületen végzett fa ültetésénél a jelen rendelet 3. sz. mellékletében
meghatározott telepítési távolságot kell figyelembe venni.
8. §
(1) Tilos a zöldterületen elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a
zöldterületeken otthonos madarakat, azok tojásait vagy egyéb állatokat
pusztítani, zavarni, befogni, kínozni.
(2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat
rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok, környezetébe nem
illő tárgyak elhelyezése is.
(3) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon
lehet.
(4) Zöldterületekre gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad.
(5) A zöldterületek fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a TVG Kft. – a
vonatkozó rendeletek figyelembevételével - gondoskodik.
9. §1
III. Fejezet
A víz és föld védelme
10. §
(1) A víz védelme kiterjed a felszíni és a felszín alatti vizekre, azok készleteire,
minőségére és mennyiségére.
(2) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett
vizet bevezetni tilos.
(3) Tilos
zárt
csapadékvíz-elvezető
és
nyílt
árokban
a
vizek,
szennyvíz-csatornában szennyvizek, valamint az élő vízfolyásokban, az öntöző
csatornákban a természetes vizek elfolyását gátolni.
Tilos a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait
megváltoztatni, a vízfolyások medrét, parkját szűkíteni, illetve feltölteni.
A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére.
(4) Ha a víz által sodort anyagnak ( iszap hordalék stb.) az ingatlanon történt
lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások
kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa amennyiben a lerakódott anyagot
felhívás ellenére az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el,
1 Hatályon kívül helyezte a 12/2012 (IV.27) önkormányzati rendelet 2012. április 28-tól.
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tűrni köteles a szükséges munkák
eltávolításáért kártalanítás nem jár.

elvégzését.

A

lerakódott

anyag

(5) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemi szennyvizét, illetve egyéb
szennyezést, vagy mérgező anyagot, szemetet, trágyalét, iszapot,
vegyszermaradékot, stb. nyílt felszíni, illetve zárt csapadékvíz-elvezető
csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba illetve
bármilyen módon a talajba juttatni.
Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely
hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, az ilyen meglévő szennyvízbekötéseket
meg kell szüntetni.
(6) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni.
(7) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni,
szabálytalan engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni.
(8) Tilos a szennyvizet kilocsolni.
(9) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek
öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak.
11.

§

(1) A talaj védelme kiterjed a föld felszínére és felszín alatti rétegeire, s magába
foglalja a talaj termőképességének, szerkezetének, élővilágának védelmét is.
(2) Tilos a talajt hulladékkal és más módon szennyezni.
Szilárd és folyékony kommunális, valamint technológiai hulladékot, az
emberre és környezetre káros anyagot csak jogszabályban vagy hatósági
rendelkezésekben meghatározott módon és helyen szabad gyűjteni, szállítani,
tárolni és ártalmatlanítani.
(3) A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes
hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, út síkosság mentesítésére anyagot
csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad
tárolni.
(4) A földdel csak olyan tevékenységek folytathatók,
állapotában tartós károsodást nem idéznek elő.

amelyek

annak

(5) Mezőgazdasági művelésre alkalmas területeken biztosítani kell a föld
mezőgazdasági hasznosítását, művelését.
(6) A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek
földrészleteiket megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, szeméttől, vadon
növő bokroktól megtisztítani, különös tekintettel az allergén növényekre.
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12. §2
IV. fejezet
Zaj és rezgésvédelem
13. §
A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint
a jogi személyiség nélküli társaságokra, akik Nádudvar közigazgatási területén
a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, szabadidő-, sport-, és más hasonló
létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési és hirdetési célokra alkalmazott
hangosító berendezések üzemben tartásával foglalkoznak, közterületen
szabadtéri rendezvényt szerveznek, valamint akik háztartási, közösségi
igényeit kielégítő vagy iparszerű szerelési, építési zajkeltő tevékenységet
végeznek.
13/A. §
E rendelet szempontjából:
1. Hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy más műsorforrás.
2. Műsorzaj: bármely hangosító berendezéstől származó, szabadba kijutó,
vagy más rendeltetésű helyiségbe átjutó hang.
3.
Nappali időszak: a zajterhelési határérték megállapításánál a nappali
időszak alatt a 6.00 és 22.00 óra közötti időszakot kell érteni.
4. Éjjeli időszak: a zajterhelési határérték megállapításánál éjjeli időszak alatt
a 22.00 és 6.00 óra közötti időt kell érteni.
5. Viszonylag magas környezeti zaj: nagy forgalmú, zajos közlekedési
létesítmény környezetében, építkezések, vagy egyéb zajkeltő tevékenységek
mentén kialakuló zaj, amely meghaladja a külön rendeletben meghatározott
határértéket.
Hangosító berendezés telepítése, üzemeltetése
13/B. §
A
hangosító
berendezésektől
származó
műsorzaj
zajterhelésének
megengedhető értékét a zajterhelési alapérték és a módosító tényezők összege
együttesen határozzák meg.
14. §
(1) Közterületre irányuló hangszórás - bármilyen hangosító berendezéssel csak a Polgármesteri Hivatal engedéllyel folytatható.

2

Hatályon kívül helyezte a 12/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet 2012. április 28-tól.
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(2) Iskolák, óvodák, irodaépületek, egészségügyi intézmények, templomok
környezetében, - zavartalan működés érdekében - a telekhatártól 50 m-en
belül csak hatósági engedély alapján üzemeltethető hangosító berendezés.
(3) A város területén hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezés
délelőtt 9.00 és 12.00 óra között, délután 15.00 és 18.00 óra között
üzemeltethető, kivéve, ha a hirdetés közérdekű célokat szolgál.
14/A. §
Új hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve meglévő
hangosító berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, ha az attól származó
zajterhelés nem haladja meg a zajterhelési határértéket.
14/B. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy
élőzene szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására
kérelmet kell benyújtani az első fokú környezetvédelmi hatósághoz.
(2) Az üzemi, szabadidős létesítmény környezeti zajt előidéző zajforrásra
vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt köteles a zajkibocsátási
határértékének megállapítását kérni.
(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
Szabadtéri rendezvények engedélyezése
15.§
(1) A közterületen szervezett szabadtéri rendezvények (koncert, diszkó
tűzijáték, stb.) megtartása engedélyköteles. Az engedélyre vonatkozó
kérelemben fel kell tűntetni:
a) a tervezett zajterhelés helyét, időpontját és módját, a rendezvény
kezdésének és befejezésének időpontját,
b) a
rendezvény
helyszínének
környezetében
elhelyezkedő
közintézmények felsorolását,
c) A tulajdonosnak nyilatkoznia kell, hogy a zajkibocsátással járó
létesítmény közterületre irányuló megengedett határértékeket nem lépi
túl.
(2) Az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett rendezvény helyszínét,
kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a zaj- és rezgésterhelési
határérték és a lehetséges eltérés maximális értékét.
(3) A közterületen szervezett szabadtéri rendezvényeket a polgármester
engedélyezi. A döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
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A lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő
zajkeltő tevékenységre vonatkozó szabályok
15/A. §
(1) Kertekben, kiskertekben, valamint a kertépítéssel és fenntartással
kapcsolatos tevékenység /motoros fakivágás, kertitraktor-járatás, fűnyírás,
stb./ hétköznapokon 7.00 és 19.00 óra, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti nap délelőtt 8.00 és 12 óra, délután 15.00 és 19.00 óra között
engedélyezett, ezen kívüli időben tilos.
(2) Tilos minden, közösségtől származó - e rendeletben szabályozott,
engedélyezett rendezvények kivételével - szabadtéri zajkeltő tevékenység
végzése 21.00 és 8.00 óra között.
(3) 3
(4) Építési telken, építési- és közterületen, valamint egyéb ingatlanon
szombat, vasárnap, illetve munkaszüneti napon, továbbá a munkaszüneti
napok
körüli
munkarendet
szabályozó
hatályos
jogszabályokban
meghatározott egyéb pihenőnapokon az éjjeli időszakban tilos építési és zajjal
járó ipari, szerelési és egyéb munkát végezni.
16.§
Aki a hangosító berendezést egy éven belül ismételten az engedélytől eltérően
üzemelteti, attól a Polgármesteri Hivatal az engedélyt véglegesen, vagy
meghatározott időre visszavonja, és a további zajkeltő tevékenységet megtiltja.
A zajvédelmi előírások ellenőrzése és betartatása
17. §
(1) Az engedélyezett, illetve a meglévő hangosító berendezések által okozott
zajra vonatkozó bejelentés esetén - a vonatkozó jogszabályok alapján - az
illetékes zajvédelmi hatóság végeztet ellenőrző zajvizsgálatot.
(2) A zajvizsgálat költségeit a hangosító berendezések üzemeltetője köteles
viselni, amennyiben a vizsgálat a határérték túllépését igazolja.
17/A. §
(1) A rendeletben foglalt zajvédelmi előírások betartását a jegyző a
közterület-felügyeleten keresztül, valamint a lakossági zajpanaszok
kivizsgálására létrehozott munkacsoport útján ellenőrzi.
(2) A közterületen tartandó rendezvényekre vonatkozó engedélyek
betartásának ellenőrzésébe a rendőrkapitányságot be kell bevonni.
3
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(3) Amennyiben a közterületen tartott rendezvény szervezője a vonatkozó
engedélyben foglaltaktól eltér, fel kell szólítani az eltérés megszüntetésére.
Amennyiben a felszólításnak a szervező nem tesz eleget, a rendezvényt be kell
fejezni.
18. §4
V. Fejezet
A levegő védelme
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
szabályok
19.

§

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, megfelelően karbantartott
tüzelő berendezésekben, csak az arra a berendezésre engedélyezett
tüzelőanyagot szabad elégetni.
(2) A fűtő berendezésben egészségre káros égéstermékeket kibocsátó anyagot
(különösen veszélyes, vagy ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festékeket stb.) égetni tilos.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
20.

§

(1) Tarlóégetést csak rendkívül indokolt esetben, járvány veszély elhárítása
érdekében engedélyezhető.
(2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény - egészségügyi
hatóság állásfoglalását.
(3) Az égetendő tarlót meg kell tisztítani a kommunális, illetve az ipari eredetű
hulladékoktól (műanyag, gumi, vegyszer stb.). A tűzoltóság értesítése kötelező.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
21.

§

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással
történhet.
(2) 5
(3) 6
(4) 7
(5) 8
4
5
6
7

Hatályon
Hatályon
Hatályon
Hatályon

kívül
kívül
kívül
kívül

helyezte
helyezte
helyezte
helyezte

a
a
a
a

12/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet 2012. április 28-tól.
17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2021. január 1-től.
17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2021. január 1-től.
17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2021. január 1-től.
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(6) 9
Allergén növények elleni védekezési szabályok
22.§
Az egyes ingatlan területek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű)
mentes gondozása tulajdonos kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan
legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
Leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét ezen rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.
23.§10
VI. Fejezet
Az állattartás feltételei
24.§11
25. §12
Állattartási tilalmak és korlátozások
26. §13
27. §14
(1)

15

(2) Külterületen - ahol az állattartás egyébként megengedett a vonatkozó
jogszabályok és e rendelet előírásainak betartása mellett létszámkorlátozás
nélkül valamennyi haszonállat tartható.
(3) Háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához előzetes
állattartási engedély szükséges, melyhez előzetesen be kell szerezni az ÁNTSZ,
FVM Hivatal, valamint az Állategészségügyi szakhatóság állásfoglalását.
28. §16
29.

§

(1) Az elhullott állatokat tulajdonosa köteles a kijelölt megsemmisítő helyre,
konténer telepre szállítani. A közterületen elhullott olyan állatot, amelynek
Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2021. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2021. január 1-től.
10 Hatályon kívül helyezte a 12/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet 2012. április 28-tól.
11 Hatályon kívül helyezte a 6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
12 Hatályon kívül helyezte a 6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
13 Hatályon kívül helyezte a 21/2012 (IX:19.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-től.
14 Módosította a 21/2012 (IX.19.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-től.
15 Hatályon kívül helyezte a 6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
16 Hatályon kívül helyezte a 6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
8
9

10

tulajdonosa ismeretlen a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Kft. - nek kell bejelenteni.
(2) Az állattartó az állat megbetegedésének gyanúja esetén is köteles azt
jelenteni, a körzeti állatorvosnak.
30.

§17

31.

§18

Az ebtartás külön szabályai
32.§19
33.§20
34. §21
35. §22
35/A. §23
12 Környezetvédelmi ellenőrzés
36. §
(1)
Nádudvar
Város
Önkormányzata
gondoskodik
a
Települési
Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel
kíséri az abban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint de legalább két évente –felül vizsgálja.
(2)
Az
állampolgároknak
joga,
hogy
környezetveszélyeztetés,
környezetkárosítás, vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a
környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja.
(1) Az állampolgári részvétel gyakorolható: személyesen, vagy képviselő útján,
társadalmi szervezetek révén, az önkormányzat útján.
VII. fejezet
Nádudvar Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja
37.
17
18
19
20
21
22
23

Hatályon
Hatályon
Hatályon
Hatályon
Hatályon
Hatályon
Hatályon

kívül
kívül
kívül
kívül
kívül
kívül
kívül

helyezte
helyezte
helyezte
helyezte
helyezte
helyezte
helyezte

a
a
a
a
a
a
a

§

6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
21/2012 (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-től.
21/2012 (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-től.
21/2012 (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-től.
21/2012 (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-től.
12/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2012. április 28-től.
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Az Alap célja
(1)
Nádudvar Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldása
elősegítése érdekében "Környezetvédelmi Alap"-ot (továbbiakban: Alap) hoz
létre.
(2)
E fejezet határozza meg az Alap forrásait, felhasználásának és az
Alappal való gazdálkodás rendjét.
(3)
Az
Alap
megnevezése:
Környezetvédelmi Alapja.

Nádudvar

Város

Önkormányzatának

38.§
Bevételi források
Az Alap bevételi forrásai a következők:
a.) az önkormányzat által jogerős határozattal kiszabott
környezetvédelemmel kapcsolatos bírság befolyt összege;
b. ) az önkormányzat által jogerős határozattal a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontja alapján
kiszabott természetvédelemmel kapcsolatos bírság befolyt összege;
c.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság (környezetvédelmi
felügyelőség) által a város közigazgatási területét érintően jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka;
d.)24
e.) egyes környezet- és természetvédelmi célú egyéb bevételek;
f.) az e célra teljesített önkéntes befizetések;
g.) a környezet védelmének általánosan szabályairól szóló 1995. évi LIII.
tv. 58. § (6) bekezdés alapján az önkormányzatot arányosan megillető
megosztott bevétel,
h.) környezet - és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek,
i.) egyéb bevételek
39.§
Az Alap felhasználása
(1)
Az Alapot Nádudvar Város közigazgatási területén, kizárólag
környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra
azok még ideiglenesen sem vonhatók el.
(2)
A Képviselőtestület évente a költségvetési rendelet megalkotásával,
illetve a zárszámadás elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének
nagyságáról, illetve dönt az Alap felhasználásáról.
(3)
Az Alap felhasználását az éves környezetvédelmi állapotjelentéssel egy
időben nyilvánosságra kell hozni.
(4)
24

Az Alapot az alábbi célokra lehet fordítani.

Hatályon kívül helyezte a 31/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelet 2013. december 21-től.
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a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása,
helyreállítása érdekében
b) levegőtisztaság védelmi célokra
c) vízminőség védelemre
d) talajvédelem céljaira
e) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira
f) környezetvédelmi
felmérések,
elemzések,
tanulmányok
finanszírozása
g) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására
h) környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások
i) monitoring rendszer üzemeltetése
j) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire
k) környezet-és
természetvédelmi
célú
pályázatokhoz
forrás
biztosítására
l) hulladéklerakó telep rekultivációs költségeire
(5)
A talajterhelési díjból származó bevétel csak a talaj valamint a felszín
alatti víz mennyiségi, minőségi védelemre használható fel, ezen belül
különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.
(6)
Az Alapból támogatást:
a.) éves felhasználási terv, továbbá
b.) pályázat útján
- e rendeletben előírt feltételek megléte esetén - olyan természetes
személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat,
aki (amely) Nádudvar közigazgatási területén a 3 § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi tevékenységet végez.
Pályázati célra fordítható összeg nagysága legfeljebb az Alap 50 %-a. Pályázati
eljárás csak abban az esetben hirdethető meg, ha a Környezetvédelmi alapba
befolyó bevételek a költségvetési rendeletben a céltartalékban megjelenítésre
kerülnek.
40.§
Az Alap kezelése
(1) Az Alapba történő befizetéseket és az onnan történő kifizetéseket
elkülönítetten kell kezelni.
(2)
Az
Alap
felhasználásáról
Képviselőtestület ellenőrzi.

szóló

döntések

végrehajtását

(3)
Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző
felelős.
VIII. Fejezet
Értelmező és záró rendelkezések
13

a

40.§
(1) Jelen rendelet alkalmazásában:
Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan a Nádudvar Város
Önkormányzata tulajdonában lévő földterület, amelyet rendeltetésének
megfelelően bárki használhat, és amelyet az ingatlan nyilvántartás ekként tart
nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott terület részére
(pld. épületek árkádjai alatt lévő épület, közterületbe vont udvar tömb belsői,
az ezek megközelítésére szolgáló kapubelső) a közterületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni az átadásukról szóló megállapodás, vagy
rendelkezés keretein belül.
A közterület rendeltetése különösen:
a közlekedés biztosítása, pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek
elhelyezése.
Zöldterület: a város közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a
parkok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok
környéke, valamint az a terület amelyen a parkosítási, fásítási munkálatokat
már megkezdték.
Választási plakát: A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 149. §-ának (1)
megfelelően választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló,
embléma a hordozó anyagtól függetlenül.
Kennel: ebek tartására alkalmas, elkerített és az állat számára megfelelő
mozgásteret biztosító terület.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nádudvar Városi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
a
helyi
környezet
és
természetvédelemről szóló 15/2005. (IX. 15.) Ök. sz. rendelet.
Beke Imre sk.
polgármester

Kalmár Erzsébet sk.
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet a 20/2009 (XII. 13.) önkormányzati rendelethez25
AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK
ELHELYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI

25

Hatályon kívül helyezte a 6/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet 2013. március 27-től.
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2. sz. melléklet a 20/2009 (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Szálló Virágpor Naptár

Mogyoró
Égerfa
Fűzfa
Szilfa
Nyárfa
Kőrisfa
Nyírfa
Bükkfa
Tölgyfa
Borjúpázsit
Akác
Csomós ebír
Bíborhere
Réti perje
Rozs
Aranyzab
Csenkesz
Lándzsás útifű
Rozsnok
Mezei komócsin
Angol perje
Fekete bodza
Búza
Pántlikafű
Taréjos cincor
Zab
Selyemperje
Hársfa
Csalán
Tippan
Üröm
+++= fővirágzás
Aranyvessző
Parlagfű

Febr.

Márc.

+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++

Ápr.
###
###

Máj.

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

###

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

+++

+++

###

+++
+++
+++
+++
+++

###

###

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

###

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

###= utóvirágzás

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
###

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

###

+++
+++

3. sz. melléklet a 20/2009 (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
1) Legkisebb ültetési
telekhatárától:

(telepítési)

távolság

15

közterületen

az

ingatlan

a) szőlő valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb
bokor (élősövény) esetében 0,50 méter
b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetén 1,00
méter
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint bokor
(élő sövény) esetében 2,00 méter
2) Legkisebb telepítési távolság közterületen:
közművektől:
a) gázvezetéktől, távfűtési vezetéktől 2,00 méter
b) gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,00 méter
c) víz-, telefon-, kábeltévé-, és szennyvízvezetéktől legalább 1,50 méter
d) egyéb vezetéktől 1,00 méter
épülettől, kerítéstől:
e) cserje esetében 2,00 méter
f) fa és örökzöld esetében 3,00 méter
3) Legkisebb telepítési távolság magánterületen:
a) 1,50 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól 0,5 méter,
épülettől 2,0 méter
b) 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb
fa a telekhatártól 2,0 méter, épülettől 3,0 méter
c) egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével)
telekhatártól 3,0 méter, épülettől 4,0 méter
d) diófa és magasra növő, terebélyes fák telekhatártól 5,0 méter,
épülettől 7,0 méter
4) Utcai légvezeték alá csak kisméretű vagy gömb koronás fa ültethető.
5) Sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra érvényes
előírásokat (beláthatóság).
Beke Imre sk.
polgármester

Kalmár Erzsébet sk.
címzetes főjegyző
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