Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a környezet védelmének helyi szabályairól
Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c)
pontjában és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § A környezethasználat során úgy kell eljárni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és
igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, az avar és kerti hulladék
ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással kell gondoskodni. Ha ez nem
lehetséges, az elszállításról az ingatlan használója köteles gondoskodni.
(2)

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad
elégetni.

(3) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
(4) A községben keletkető por képződésének megakadályozására törekedni kell a nem burkolt
területek növényzettel történő borítására.
3. § (1) A községben a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra a beépített ingatlanok bekötése kötelező.
(2) Ahol a közműves csatornahálózat nem áll rendelkezésre, a keletkező szennyvizet
szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy egyedi szennyvíztisztító
kisberendezéssel kell megtisztítani
(3) A vízelvezető árokba szennyező anyagot vezetni tilos.
4. § Erős zajhatással járó tevékenységet hétköznap 21 és 6 óra között, hétvégén, valamint ünnepnapokon
21 óra és 8 óra között a szabadban tilos végezni.
5. § (1) Az önkormányazt a helyi jelentőségű környezetvédelmi feladatok ellátásának elősegítése
érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2) Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(továbbiakban Kt.) 58. § (2) és (6) bekezdésében, valamint természet védelméről szóló 1996.
LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl:
a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések, támogatások,
b) a pályázat útján elnyert eszközök,
c) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek.
(3) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni.

(4) Az Alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni.
(5) Az Alap felhasználásról a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben rendelkezik.
(6) Az Alap felhasználásáról a polgármester évente a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
tárgyalásával egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni.
6. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
7. § Hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló
9/2005.(VIII.2.) rendelete.
Úrkút, 2020. december 15.

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző

A rendelet 2020. december 15-én kihirdetésre került.

dr. Puskády Norbert
jegyző

Általános indoklás
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 46. § (1) bekezdés c)
pontja alapján „a települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet
védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki,
illetőleg határozatot hoz”.
A Kt. 48. § (1) bekezdés alapján „a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi
önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban
előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.”
A hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az elfogadása óta eltelt idő indokolja. A tervezet
szigorúbb szabályozásra nem tesz javaslatot, ugyanakkor egyes szabályokat kiegészít, pontosít.
A tervezetben foglalt szabályozást kiegészítik az Úrkút helyi építési szabályzatáról szóló 19/2018.
(XII.20.), valamint a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékról szóló 15/2014.
(XII.15. ) önkormányzati rendeletek környezetvédelmi szabályai.
Részletes indoklás
1. §-hoz
Általános célként fogalmazza meg a környezetszennyezés elkerülését.
2. §-hoz
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása
az önkormányzatok feladata. E szabályozás 2021. januárjától nem hatályos, így az égetésre vonatkozó
szabályokról nem rendelkezik a tervezet. Egyes levegővédelmi szabályokat ugyanakkor megállapít.
3.§-hoz
Vízvédelemmel kapcsolatos szabályokat állapít meg. Belterületen a telkek közművesítése nagyrészt
megtörtént, az új telkeknél azonban nem áll rendelkezésre közmű. Külterületi településrészre a helyi
építési szabályzat állapít meg szabályokat.
4. §-hoz
Zajvédelemmel kapcsolatos szabályokat állapít meg. A szabályok azonosak a hatályos rendelettel.
5.§-hoz
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról rendelkezik, valamint megállapítja az Alappal kapcsolatos
eljárási szabályokat.
6. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
7. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az egészséges környezethez való jog az Alaptörvény XXI. cikke által garantált alapjog. A XXI. cikk
(2) bekezdése rögzíti: „Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint
- helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.” Az alapjog érvényesítése tehát elsősorban törvényi
szinten, illetve Kormány rendeletek által szabályozott. A rendelet-tervezet a helyi szinten fontos
életviszonyokra hívja fel a figyelmet, illetve vonja szabályozási körébe a felhatalmazás keretei között.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A tervezet célja az egészséges környezethez való alapjog érvényesítésének elősegítése.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A tervezetnek nincs adminisztratív terheket növelő hatása, az eddigi gyakorlatot foglalja jogszabályba.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A hatályos szabályozás 2021. januárjától nem felel meg a felhatalmazó törvénynek, illetve a
megalkotása óta eltelt idő önmagában megalapozza a felülvizsgálatot.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

