Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (V. 16.) és 11/2020. (IX.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

25/2011. (XII. 01.) számú rendelete
Szob Város Környezetvédelméről
(egységes szerkezetben)
Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete A környezet védelmének általános szabályiról szóló 2004. évi
LXXVI. Törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvény 46.§.(1)c. pontja, 48.§.(1) bekezdése, A természet
védelméről szóló 2004. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1996. évi LIII. törvény 57.§.(1) bekezdése, A
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEÜM együttes rendeletben foglaltak, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§.(4) és 12.§.(5)
bekezdése, A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-a, valamint A helyi önkormányzatok,
valamint centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85.§.(1) bekezdés
e. pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
Szob Város Önkormányzata a környezet állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve – lehetőségeinek
figyelembevételével – az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, valamint a környezet
minőségének megóvása érdekében kiemelten fontos feladatként kezeli a környezet és a természet védelmét.
A rendelet célja Szob város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése,
így többek között a település környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, zöldterületvédelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szob város közigazgatási területére, mely a kül- és belterületre egyaránt értendő.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a magán- és közcélú zöldterületekre, a véderdőkre és valamennyi
természetes és mesterségesen kialakult, illetve kialakított vízfelületre.
(3) A rendelet személyi hatálya kötelezően kiterjed Szob város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságra, ingatlantulajdonra, vagy használóra (továbbiakban: tulajdonos).
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:
- amely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik;
- amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl.: közművezetékek
meghibásodása) származik;
- közérdekű városi rendezvények kapcsán keletkezik.
II. fejezet
A települési környezet védelme
3.§
(1) A települési környezet védelme kiterjed a mindenkor hatályos Szob Város szabályozási tervében és helyi
építési szabályzatában szereplő összes terület-felhasználási kategóriába tartozó területre.

(2) A város köztisztaságának fenntartásában mindenki köteles közreműködni.
(3) A közterületek rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkező települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenység ellátásáról Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az általa megbízott köztisztasági
szolgáltatás végzésére jogosultak útján gondoskodik.
III. fejezet
A vizek védelme
4.§
(1) A város közigazgatási területén lévő élővizek kialakult állapotát megváltoztatni csak környezetvédelmi
előírások betartásával szabad.
(2) Az élővizek természetszerű állapotának fenntartásáról – iszaptalanításáról -, az ökológiai vízmennyiség
fenntartásáról az élővizek tulajdonosa köteles gondoskodni.
5.§
(1) Szennyvizet csak erre a célra kiépült szennyvízcsatornába, illetőleg ennek hiányában engedélyezett vízzáró,
zárt szennyvíztárolóba szabad vezetni.
(2) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vagy az állattartás hulladékait tartalmazó
vizet sem előtisztítás után, sem tisztítottan nem lehet engedni. Csapadékvizet, talajvizet a
szennyvízcsatornába belevezetni tilos.
(3) Tilos a szennyvizet és egyéb szennyező anyagot (trágyalé, iszap, vegyszermaradvány, hulladék) nyílt
vízfolyásba, használaton kívüli kútba, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, természetes vízfolyásba
bevezetni, továbbá útra vagy zöldfelületre kiönteni.
(4) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni.
(5) A szennyvízcsatornába a csatornarendszerre, a tisztítási technológiára veszélyes anyagot (savat, lúgot, maró
hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket stb.) beengedni tilos.
6.§
(1) A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működésének feltételeiről Szob Város
Önkormányzati Képviselő-testülete gondoskodik.
(2) A csapadékvízgyűjtő árokban a víz elfolyását gátolni tilos.
(3) A 30 méternél nem mélyebb, használaton kívüli kutat a víznyerés végleges megszüntetésétől számított 60
napon belül az ingatlan tulajdonosa – a jegyző engedélye alapján – köteles megszüntetni.
7.§
(1) A termálvizet és csurgalékvizét az engedélyben előírtaknak megfelelően kell elvezetni.
(2) Intézményi és ipari technológiából származó veszélyes folyékonyhulladékot tilos közcsatornába vezetni,
elhelyezni.
(3) Gépjárművet tilos:
- vízparton (élő és mesterséges víz, csapadékvíz-elvezető csatorna), valamint annak közvetlen
környezetében (a parttól számított 100 m),
- vízpart közelében az előzőekben megjelöltnél nagyobb távolságban is, ha a gépjárműről lemosott –
szennyezőanyag a vizet szennyezheti.
(4) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges.
8.§
(1) Közkifolyóknál és tűzcsapnál járművet mosni, állatot itatni, vagy azokból vizet elvezetni tilos.
(2) Az ivóvíztermelő telep, ivóvíznyerő helyek védőterületén, a gyűjtővezetékek védősávján a környezetre
káros hulladékok (szerves trágya, vegyi anyagok, növényvédő szerek stb.) tárolása és felhasználása tilos.
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9.§
(1) Települési folyékony hulladékot csak végső ártalmatlanítás céljából lehet külön engedély alapján elhelyezni,
engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyen.
(2) Veszélyes hulladékot, folyékony és iszapszerű települési hulladékot a kommunális szennyvíztisztítás
iszapjai közé juttatni tilos.
(3) A nem csatornázott területekről csak a szükséges engedélyekkel rendelkezők szállíthatják el a szennyvizet.
(4) Ipari szennyvíz megfelelő előtisztítás nélkül a Dunába és közcsatornában nem vezethető.
(5) Tisztítatlan szennyvizet tilos a Dunába, Ipolyba vezetni.
IV. fejezet
Levegőtisztaság védelme
10.§
A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékok
kezelésére és égetésére vonatkozó szabályok
(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról, elsősorban helyben történő
komposztálással – ha ez lehetséges – vagy a szeméttelepre történő elszállításáról kell gondoskodni.
(2) Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot belterületen égetni tilos.
(3) Mezőgazdasági hulladék nyílt téri égetését – a Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalása alapján – a
jegyző engedélyezi.
(4) Közterületi nyílt téren akkor égethető el a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, ha
más ártalmatlanításra nincs mód. Az égetés október 1-je és április 30-a között lehetséges, ha az illetékes
miniszter tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el. Hagyományos energiatermelő berendezésben a
mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égethető.
(5) Külterületi nyílt téren égetni csak megfelelő helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon, 9-17 óra közötti szélcsendes időben lehet. Az égetés során legalább 20 m-es védőtávolságot kell
betartani az égetés területén lévő épületektől, műtárgyaktól (villany- és telefonkábel-oszlopok, gáz- és
olajvezetékek, kútfejek) és minden olyan anyagtól, melyben a tűz, hő vagy füst hatása kárt okozhat. A
tűzgyújtás helyszínének 5 m-es környezetében éghető anyagok, száraz növényzet – amelyen a tűz
továbbterjedhet – nem lehet. Szükség esetén ezt a területet körül kell szántani. Az égetés előtt az égetést
végző személyeket ki kell oktatni, és az oktatást dokumentálni kell. Az égetés környezetében csak az égetést
végzők tartózkodhatnak. Az égetés helyszínén oltóanyagot (vizet, tűzoltó készüléket) és eszközt (traktort
ekével, lapátot, ásót stb.) kell készenlétben tartani. Az oltóanyagok és eszközök milyenségét és mennyiségét
az égetést kérő a kérelmében tüntesse fel.
(6) Erdő szélétől számított 200 méteren belül, közút szélétől 100 méteren belül avart, mezőgazdasági hulladékot
nyílt téren égetni tilos.
(7) Az égetendő mezőgazdasági hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve az utóbbiak maradékait stb.) nem tartalmazhat.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
11.§
(1)
(2)
(3)
(4)

Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a jegyző adja ki.
Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető.
Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni növényegészségügyi szakhatóság állásfoglalását.
Tarlóégetés szélcsendes időben az alábbiak betartásával végezhető:
-

a tarlóégetés idejét, helyét, terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a területileg illetékes
tűzoltóságra be kell jelenteni,
az égetésre kijelölt tarló területét legalább 3 m szélességben körül kell szántani és az égetés helyszínén
traktort ekével készenlétben kell tartani,
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menekülési utat kell biztosítani a területen tartózkodó állatok számára, a területet nem szabad teljes
körben felgyújtani,
a tarlóégetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a parázslást meg kell szüntetni.

-

12.§
Avar és kerti hulladék kezelésére
vonatkozó szabályok
(1) Az avar és a kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2) A növényi eredetű kerti hulladékot (pl. falomb, levágott fű, kaszálék, növényi nyesedék, egyéb növényi
maradványok) a Központi Műhely dolgozói minden hétfőn 12.00 óráig ingyenesen elszállítják.
(3) A kerti hulladék elszállításának feltételei:





kizárólag kerti hulladék lehet,
a kerti hulladék szállítható formában (lezárt műanyag zsákban) kerüljön kitételre,
faágak, gallyak max. 1.5 m hosszúságúra vágva, max. 40 cm átmérőjű kévébe kötegelve,
az ingatlan előtt hétfő reggel 7 óráig kihelyezésre kerüljön.
Avar és kerti hulladék égetése Szob város közigazgatási területén

(4) Az égetést minden hó utolsó szombatján egész nap lehet végezni szélcsendes időben.
(5) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot
nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m,
saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmányt kazlaktól 20 m-en
belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és
szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot
magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.
(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés
helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy egy darab, a tűz oltására
alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi
szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
(8) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(pl.: műanyag, gumi, pvc).
13.§
(1) A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása csak úgy
végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a környezetére.
(2) Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy (továbbiakban: légszennyező), aki az általa
folytatott tevékenység vagy az általa üzemeltetett gép, gépi berendezés, gépjármű működése során a
légszennyező anyagokra vonatkozó, számára megállapított kibocsátási értéket (emisszió) túllépi.
(3) A város közigazgatási területén közlekedő és áthaladó gépjármű, gépi meghajtású jármű tulajdonosa,
kezelője, fenntartója tűrni köteles az emissziós méréseket.
14.§
(1) Szob közigazgatási területén levegőtisztaság védelmi szempontból védett II. kategóriába a következő
területek tartoznak: Kőbánya és környéke, betonüzem területe, Szobi Szörp Rt. területe, szennyvíztisztító
területe.
(2) A város közigazgatási területén az (1) bekezdésben fel nem sorolt területek levegőtisztaság védelmi
szempontból a védett I. kategóriába tartoznak.
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A háztartási-fűtési tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó szabályok
15.§
(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, különösen veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő
berendezésben vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt elégethető tüzelőanyagokon túl egyéb tüzelőanyag felhasználását megelőzően
engedélyeztetni kell az I. fokú Levegőtisztasági Hatósággal.
Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés
megelőzésére vonatkozó szabályok
16.§
(1) Bűzös anyagot – kivétel a (2) bekezdés – csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni.
(2) Trágyát szállítani és tárolni a belterületen – a kellemetlen bűzhatás megelőzés érdekében – csak lefedett
állapotban szabad.
(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön
szabad szállítani.
(4) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és kiporzó anyagot a
porképződés megakadályozására nedvesíteni kell a munkálatok jellegétől függően legalább havonta, illetve
közterület esetében a közterület-foglalási engedélyben előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés
helyszínétől vagy zárt konténerben kell tárolni.
V. fejezet
A zöldfelületek védelme
17.§
(1) A város közigazgatási területén zöldfelületnek minősülnek a városi parkok, ligetek, temetők, sétányok,
játszóterek, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, véderdők, intézményi – és magánházkertek, ipari
és közlekedési területek biológiailag aktív felületei és bármely más zöldterületek.
(2) A zöldterület tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldfelületeket (a
hozzátartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel együtt) rendeltetésszerűen használni, karbantartani és
fenntartani.
(3) Tilos a növényzet (fák, cserjék, pázsit és virágos felületek), a zöld területek, valamint azok elemeinek,
tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy
olyan szakszerűtlen kezelése, amely az értékek csökkenésével jár.
(4) A zöldterületet vagy annak részét eredeti funkciójától eltérően felhasználni, beépíteni, megszüntetni csak a
jóváhagyott általános rendezési terv alapján szabad.
(5) Nem minősül más célú felhasználásnak a zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmények és műtárgyak
tartozékainak engedélyezett építése (pl: térvilágítás, öntözőhálózat stb.).
(6) Védőterületet az előzőekben megjelöltektől eltérő célra használni tilos.
18.§
(1) Aki közterületen lévő élőfát, cserjét ki akar vágni, előzetesen köteles engedélyt kérni.
(2) A fakivágás szabályait az önkormányzat 42/2004. (X. 1.) sz. rendelettel módosított 22/2004. (IV. 28.) Kt.
számú rendelet 13.0.(3) bekezdése szabályozza.
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19.§
(1) Zöldfelületen tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése és a fák, virágágyások, rózsaágyak, cserjék,
sövények és egyéb növények, valamint felszerelési tárgyak (medencék, ivókutak, padok, hulladékgyűjtők,
szobrok, játszótéri berendezések stb.) rongálása.
(2) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntetésével a zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon
belül helyre kell állítani. A szükségessé vált növénypótlást
a) egy és kétnyári virágágyak esetén 30 napon belül,
b) évelő felületek, rózsaágyak, szőlő, kúszó, növényi cserjék, cserjesorok, valamint fák esetén a
legközelebbi telepítési időszak meghatározott időpontjáig,
c) gyep-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül, az első kaszálást követően kell elvégezni és átadni a
tulajdonosnak.
(5) Amennyiben a rendeletetéstől eltérő ideiglenes használat során a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak,
építmények, berendezések sérülése várható, a használó köteles
a) előzetesen az engedélyezővel egyeztetett szükség szerinti kertépítészeti terv alapján a növényzet
védelméről favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni (pl: építési területeken stb.),
b) a növényzet lehetséges áttelepítéséről, az előírt pótlásról gondoskodni, illetőleg ha a pótlás a helyszínen
nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét megtéríteni,
c) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét, vagy az azok áttelepítésének, le- és
felszerelésének (elszállításának) költségeit megtéríteni.
20.§
(1) Közterületen viharkárok elhárításakor az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák fakivágási engedély
nélkül is kitermelhetők, de a kitermelés tényét utólag a jegyzőnek be kell jelenteni.
(2) Az (1) bekezdés kivételével a közterületen élő és száraz fa kivételére egyaránt engedélyt kell kérni.
(3) A halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl: csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell Szob Város
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Iroda vezetőjét a zöldfelület
bontás tényéről, és az előírtaknak megfelelően gondoskodnia kell a helyreállításról.
21.§
(1) A közterületen lévő játszótereket, azok játszószereit rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
(2) A játszóterek, játszószerek és berendezési tárgyak tervezése, létesítése és fenntartása során a mindenkori
építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett, a játszótéri berendezésekre és a közterületi
növénytelepítésre vonatkozó Magyar Szabvány előírások az irányadóak.
(3) Játszótereken kutyák sétáltatása, tartása szigorúan tilos.
(4) Játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel
behajtani, beállni tilos. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végző gépjárművek
képeznek kivételt.
(5) Közterületi zöldfelületen reklámhordozó elhelyezése csak a közterület-foglalás szabályai szerint
engedélyezhető.
22.§
(1) A közterületekre történő növénytelepítések esetén be kell tartani a mindenkor érvényes közterületekre
telepíthető díszfák és díszcserjék szabványelőírásait.
(2) Beruházások és közterületek fásítása során törekedni kell jó várostűrő fajok és fajták legalább kétszer
iskolázott fáinak (kb. 20 cm-es törzskerület) telepítésére, valamint többszintes növényállomány ligetes
létrehozására.
(3) A beépítésre szánt területek legkisebb zöldfelület mértékének meghatározásakor a mindenkor hatályos
építési és településrendezési előírások alapján kell eljárni.
(4) A növényzet nem takarhatja a közlekedési táblákat.
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(5) Város fásításnál kerülni kell azokat a fa- és cserjefajokat, amelyek az emberi szervezetbe kerülve allergiát
okozhatnak. Ilyen a juhar (Acer platanoides), a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a dió (Juglans
regia), az erdei fenyő (Pinus silvestris), a fehér akác (Robinia pseudoacacia), az orgona (Syringa vulgáris),
valamint a kis- és nagylevelű hárs (Tilia cordata, Tilia plathyphyllos).
23.§
(1) Közterületre gyümölcsfa csak engedéllyel telepíthető. Az engedéllyel rendelkező az engedélyben foglalt
kötelezettségnek köteles eleget tenni.
(2) Közterületre díszfák, díszcserjék telepítését előzetesen egyeztetni kell Szob Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Iroda vezetőjével. (A közművek elhelyezkedésére és a
telepíteni kívánt egyedek fajaira vonatkozóan).
(3) Magánterületek esetén az ingatlan határától (telekhatártól)
-

1 méter magasságot nem meghaladó cserje telepítése esetén 0,5 méter,
3 méter magasságot nem meghaladó cserje, díszfa, gyümölcsfa, szőlő telepítése esetén 1 méter,
3 méter magasságot meghaladó díszfa, gyümölcsfa, bármely más növényzet telepítése esetén legalább 2
méter telepítési távolságot meg kell tartani.
VI. fejezet
A TALAJ VÉDELME
24.§

(1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra,
ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira, magába foglalja a talaj termelőképessége, szerkezete,
víz- és levegőháztartása valamint élővilága védelmét is.
(2) A létesítményeket olyan területeken kell elhelyezni, amely mezőgazdasági művelésre nem alkalmas.
(3) Hulladékot csak jogszabályban meghatározott módon szabad felhalmozni, illetőleg földbe juttatni.
(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb
jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről
gondoskodni kell.
(5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín
legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.
(6) Tilos a háztartási derítőből a növényeket locsolni.
(7) A választott művelődési módnak figyelemmel kell lennie a készletek (talaj, víz) megőrzésére és a környezet
terhelésének minimalizálására.
25.§
(1) A növényvédő szerekkel kapcsolatosan valamennyi munkafolyamat során törekedni kell arra, hogy a
hulladékképződés elkerülhető legyen. A munka közben elkerülhetetlenül elszóródott, elfolyt növényvédő
szert gondosan, szennyeződésmentesen össze kell gyűjteni eredeti vagy előírás szerinti
egységcsomagolásban, és azt a továbbiakban rendeltetésszerűen fel kell használni.
(2) Azokat a növényvédő szereket, melyek szennyeződtek, azonosíthatatlanná váltak, engedélyüket
visszavonták, minőségükben olyan mértékben megváltoztak, hogy rendeltetésszerű alkalmasságuk kétséges,
vagy bármely okból használhatatlanná váltak, illetve a tisztítatlan csomagolóburkolatot, veszélyes
hulladékként kell kezelni.
(3) Az állattartó telepeken keletkező hígtrágyát kezelni és felhasználni csak úgy szabad, hogy
talajszennyeződést ne okozzon.
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VII.

fejezet

Zaj- és rezgésvédelem
26.§
(1) A zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendelkezés célja, hogy Szob város közigazgatási területén a társas
együttélés követelményeinek figyelembe vételével, az emberi környezet és az emberi egészség, valamint a
természeti értékek megóvása érdekében megállapítsa a zaj és rezgésvédelem helyi szabályait.
(2) A város közigazgatási bel és külterületén a megengedett zajterhelési határértékeket, valamint a
lakóépületekbe behatoló rezgések megengedett rezgésterhelési értékeit. A környezeti zaj és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.
27.§
(1) Tilos a város bel és külterületén veszélyes mértékű, jelentős környezeti zajt, vagy rezgést okozni, amely
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti értéket zavarja.
(2) A kibocsátási vagy terhelési határértékek túllépését a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 8.§ában meghatározott határértékek figyelembevételével kell jelentősnek minősíteni.
(3) Tilos a lakóépületek helyiségiben magánszemélyek által végzett minden olyan tevékenység, amely a
környezetében kellemetlen, zavaró, vagy károsító zaj és rezgésterhelést okoz, amelyből eredő kibocsátás
meghaladja a külön jogszabályban megállapított határértékeket.
28.§
(1) Közterületen eseti jelleggel tartott zenés műsoros rendezvények (szabadtéri koncert, bál stb.) alkalmával,
valamint az e rendelet hatálya alá tartozó épületekben a közönségtől származó zajokra, rezgésekre
határértéket nem lehet megállapítani, illetve ezek méréssel nem vizsgálhatók.
(2) Közterületen zajjal járó sport, kulturális vagy egyéb rendezvények esetén a rendező szerv a lakosságot a
rendezvényt megelőző 15 napon belül helyben szokásos módon (helyi újság, plakátok, hangos hirdetés)
tájékoztatni köteles a várható zaj és rezgésterhelésekről.
29.§
(1) A jegyző a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy
végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.
(2) A vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles az ellenőrzés lefolytatását elősegíteni, az ellenőrzést végző részére a
zaj és rezgésforrások jellemző műszaki tulajdonságaira, működtetésére, időtartamára vonatkozóan adatot
köteles szolgáltatni.
(3) A jegyző a mérés eredményének ismeretében kötelezi a vendéglátó üzlet üzemeltetőjét a működéssel
kapcsolatosan a zaj és rezgés határértékek betartására.
(4) A vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozó, illetve a kötelező zárva tartási időszakot elrendelő
határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
30.§
(1) 1 A város bel- és külterületén tilos
 kellemetlen, köznyugalmat zavaró, erős zajjal járó ipari, vállalkozó tevékenység folytatása,
 akár emberi hanggal, akár hangszerrel, technikai és egyéb eszközökkel, gépjárművekkel (fűnyírógép,
kapálógép, betonkeverőgép, fűrészgép, traktor stb.) történő, a köznyugalmat és a közcsendet sértő
zaj okozása
a) munkanapokon 0-7, valamint 22-24 óra között,
b) szombaton és munkaszüneti napokon 0-8, valamint 23-24 óra között,
1
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c) vasárnap és ünnepnapokon 0-9, valamint 22-24 óra között,
d) több lakásos lakóépületben 22-24, valamint 0-7 óra között tilos köznyugalmat zavaró zajjal járó
tevékenységet végezni, kivéve ha a társasházi lakóépület házirendje másképp nem rendelkezik.
(2) Azon szombati nap, amelyet jogszabály munkanapnak nyilvánít, e rendelet alkalmazásában munkanapnak
minősül. E rendelet alkalmazásában munkaszüneti nap azon pihenőnap, amely akkor adódik, ha az ünnepnap
keddre vagy csütörtökre esik, és emiatt jogszabály az ünnep közeli hétfőt vagy pénteket pihenőnappá
nyilvánítja, amelyet előtte vagy utána lévő szombaton kell ledolgozni.
VIII.

fejezet

Fényszabályozás
31.§
(1) Az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell a kültéri világítás, gyár(ak) telepítése, valamint
minden más olyan cselekedet vagy tevékenység során, amely élet- és környezettani bajok forrása lehet,
potenciálisan szennyezik(k) az atmoszférát, illetve veszélyezteti(k) természeti örökségünket, az éjszakai
égboltot.
(2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor
is.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a gépkocsik lámpái által kibocsájtott fényre,
b) a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkező fényre,
c) a városi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott megvilágításra,
d) a tűzmegelőzésben és tűzoltásban alkalmazott alkalmi zavarokra,
e) sérült személyek szállítására, katasztrófahelyzetek és egyéb sürgős és elkerülhetetlen egészségügyi
okokra visszavezethető esetekre.
Fényszennyezés elleni védelem
32.§
(1) Bárminemű kültéri világításnál az izzók által kibocsájtott fény spektrumának olyannak kell lennie, hogy a
440 nm-nél rövidebb hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15 %-ánál kevesebb jusson. Ellenkező esetben
olyan szűrőt kell alkalmazni, amelyeknek használatával az előbbi kritérium teljesül.
(2) Annak érdekében, hogy a fényforrás kellemetlen vakítása minimális legyen, egy potenciális észlelő felé
irányuló fénysugarak függőlegessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot.
Kültéri világítás
33.§
(1) Mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történő kibocsájtása kerülendő és a megvilágítást olyan izzók
felhasználásával kell elérni, amelyek a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az élőlények
természetes viselkedését.
(2) Az újonnan beiktatásra kerülő utcai világítást oly módon kell kialakítani, hogy
a) a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó horizontális sík alá vetítse,
b) az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumgőz izzók,
c) a lámpáknak fénykibocsájtást szabályozó szerkezeteket, vagy dupla izzókat kell tartalmazniuk, amelyek
lehetővé teszik a fénysugárzás intenzitásának egyharmaddal való csökkentését éjfél után. E redukciót
nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor a normális fénykisugárzás nem haladja meg a közúti
biztonságnak megfelelő szabványt.
(3) Középületek, emlékművek és kertek díszkivilágítása bármilyen izzó alkalmazásával elérhető, feltéve, hogy
azokat éjfél után kikapcsolják, de úgy kell megvilágítani, hogy a fény lefelé legyen irányítva. Olyan esetben,
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ha nincs más megoldás, mint a felfelé való világítás, a búrák és árnyékolópajzsok használatával minimálisra
kell csökkenteni a felesleges fényszóródást.
(4) A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás bármilyen izzóval elérhető, feltéve, hogy azokat
éjfél után kikapcsolják.
(5) Vetítők és lézerek használata reklámozás, szórakozás és kulturális események céljából nem megengedett.
Kültéri világító berendezés üzembehelyezése és működtetése
34.§
(1) Kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítményekben kültéri világító berendezést
üzembe helyezni és üzemben tartani fényvédelmi engedélyezés alapján lehet.
(2) Nem visszatérően rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű fénykibocsátó berendezés engedélyezése
iránti kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányértékek teljesüléséről.
(3) Új létesítmények esetén a világítástechnikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható.
(4) A létesítmény használatbavételi engedélye csak fényvédelmi engedély alapján adható ki.
Engedélyezési eljárás
35.§
(1) Bármely új fejlesztés részét képező kültéri világítási tervezetet be kell terjeszteni, mint az építési engedély
kérelem mellékletét.
(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell világítástechnikai szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a
fénykibocsátó berendezés működtetése során az nem lépi túl a környezetben megengedett terhelési értéket,
illetőleg a szakvélemény meghatározza azt is, hogy a tervezett világítás éppen szükséges a biztonsághoz és a
munkához, valamint minimális a fényszóródásból és helytelen beállításból származó potenciális szennyezés.
A kérelemben meg kell jelölni a tevékenység napjait, napi kezdési és befejezési időpontját.
(3) A világító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a jegyző látja el.
(4) Az engedélyezett, illetve a meglévő berendezések által okozott fényszennyezésre vonatkozó bejelentés
esetén a hatóság végeztet ellenőrző fényvizsgálatot.
(5) A vizsgálat költségeit – amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló – a
fénykibocsátó berendezés üzemeltetője köteles viselni.
(6) Ha a berendezést az engedélytől eltérően üzemeltetik, az üzemeltetőt – legfeljebb 30 napos határidő
kitűzésével – fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére.
(7) Az engedélytől eltérő berendezés működését korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.
(8) Amennyiben a fénykibocsátó berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további
üzemeltetését meg lehet tiltani.
IX. fejezet
A Környezetvédelmi Alap létrehozása
36.§
(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
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A Környezetvédelmi Alap bevételei
37.§
(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,
b) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
c) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi, és természetvédelmi bírság teljes összege,
d) benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
e) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
38.§
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a település környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet
felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:
a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése,
adatbázis-létesítése, stb.),
b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d) zaj-és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése,
adatbázis-létesítése, mérőműszer beszerzése, stb.),
e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés,
f) vizek védelme,
g) talaj védelme,
h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
i) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
(2) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetés elfogadásával
egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel jelen rendeletben foglaltakra.
(3) A Környezetvédelmi Alapból környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások
költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.
(4) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a településen végez az Alap céljaival egybeeső
tevékenységet.
(5) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 50 %-a használható fel.
(6) A pályáztatás rendjét a Képviselő-testület határozza meg.
X. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
39.§
(1) 2
(2) 3

2
3

Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától.
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Felelősségi szabályok
40.§
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az emberi környezet szennyeződését, ártalmát vagy károsodását
idézi elő, köteles:
a) az általa okozott környezeti szennyeződést, ártalmat, károsodást korlátozni (vagy) lehetőleg az eredeti
állapot helyreállításával megszüntetni, továbbá
b) a megfelelő védekezést kialakítani, megelőző intézkedést megtenni.
(2) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, illetőleg
tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, az e rendeletben és a külön
jogszabályokban meghatározott (büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi) felelősséggel tartozik.
(3) Aki a környezet védelmét szolgáló jogszabályokban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat
megszegi vagy a megállapított határértéket túllép – az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg
környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlődéséhez igazodó, külön jogszabályban megállapított
környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.
(4) A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség,
valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés
kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
XI. fejezet
Értelmező rendelkezések
41.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
Kültéri világításnak minősül bármilyen állandó, vagy ideiglenes megvilágítás, amely kültéri és éjszakai
használatban vannak. Ilyenek: közvilágítás (utcai világítás), díszkivilágítás és parkok kivilágítása, sportpályák
és egyéb sportrendezvények kivilágítása, szórakozóhelyek, szórakozási lehetőségek megvilágítása,
megvilágított hirdetések (fényposzterek), biztonsági világítás, kirakatok megvilágítása, magánházak kültéri
világítása.
Hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró, erősítő, hangfal vagy más műsorforrás.
Műsorzajnak minősül bármely hangosító berendezéstől származó, szabadba kijutó, vagy más rendeltetésű
helyiségbe bejutó hang.
Zajkibocsátás: a zajforrás működése során keltett hangsugárzás.
Zajkibocsátási határérték: a zajterhelési határértékből számítható, annak teljesüléséhez szükséges, a hatályos
állami szabvány (MSZ-13-111:1985) szerint megállapított határérték.
Zajterhelés: a védendő homlokzat előtt megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint.
Zajterhelési határérték: a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett
egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m /MSZ-18-150-1:1998 a
környezeti zaj vizsgálata és értékelése/, valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott
nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint).
Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve az átalakulás terméke a
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a
veszélyes összetevő olyan koncentrátumban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre,
a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetén károsító hatást
fejt ki.
Értékes növényállomány: helyileg védett, illetve termőhelyi viszonyokat tekintve kuriózumnak számító
növényzet.
Területi kibocsátási határérték: A légszennyező forrás által valamely légszennyező anyag meghatározott
területen, adott kibocsátási magasság mellett, időegység alatt kibocsátható mennyisége.
Inverzió: levegőréteg hőmérsékleti változása.
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XII.

fejezet

Záró rendelkezések
42.§
(1)

E rendelet kihirdetése napját követő naptól lét hatályba.

(2)

Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

(3)

Egyidejűleg Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2008. (XII. 9.) sz., 5/2009. (II. 11.) sz.,
17/2011. (VI. 29.) sz., 22/2011. (X. 12.) sz. rendeletekkel módosított 40/2004. (VII. 21.) sz. rendelete
hatályát veszti.

(4)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.

Szob, 2011. november 30.
S z ő k e István s.k.
polgármester

K e m p f n é dr. Dudás Hilda s.k.
jegyző

Záradék
A rendelet 2011. december 1. napján kihirdetésre került.
T ó t h n é Nyirádi Anna s.k.
Mb.Jegyző
Záradék:
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2011. december 1. naptól december 15. napjáig
kifüggesztésre került.
T ó t h n é Nyirádi Anna s.k.
Mb. Jegyző
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