
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 
19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete 

a környezetvédelemről 

Litér  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület)  a  község  speciális  fekvése  és  környezeti  állapotának  egyre  rosszabbodó 
helyzetét  ismerve  –  lehetőségeinek  figyelembe  vételével  –  az  itt  élő  lakosok, 
környezeti,  természeti  értékeink,  a  környezet  minőségének  megóvása  érdekében  a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, 
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§.
(1)  bekezdés  c.)  pontjában  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  környezetvédelem helyi 
szabályozására a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1.§.(1)A rendelet célja, hogy az ember egészségének és környezetének megóvása
 érdekében megállapítsa:
- a levegőtisztaság védelmi,
- a föld-és vízvédelmi,
- a zöldterületek fenntartási és kezelési,
- a zaj-és rezgésvédelmi, 
- a veszélyes hulladékkezelési előírásokat és az ezzel kapcsolatos feladatokat, 

kötelezettségeket  és  tilalmakat  a  helyi  sajátosságoknak  megfelelően 
rendezni.

       
        (2) A rendelet hatálya kiterjed Litér Község Önkormányzata (továbbiakban:

  Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi
  személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre,
  akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén
  tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

2.§.(1)Az önkormányzat a közterületek tisztántartásáról, valamint a házi szemét, és a
 települési folyékony hulladék elszállításáról külön rendeletet alkot.

       (2) E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék, az avar , tarló
            és kerti hulladék égetésével, valamint a háztartási és szolgáltatási
            tevékenységet ellátó létesítmények működésével kapcsolatos levegő 
            tisztaságvédelmi szabályokat tartalmazza.

      (3) E rendelet szabályát kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a
 már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:
- térzene, mutatványos tevékenység
- művelődési intézmény, cirkusz, varieté,
- játékterem
- vendéglátó üzlet, kereskedelmi egység
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- közterület
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemkeltésre, illetve tájékoztatásra használt 

szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj és rezgéseket kibocsátó 
berendezések működtetése.

II. fejezet
Levegő tisztaságvédelem

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

3.§.(1)1A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék (avar és kerti 
            hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

      (2)2 Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi előírások 
             szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban égethető el.

(3) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés.
(4) Égetést  kizáró  körülménynek  kell  tekinteni,  ha  az  arra  illetékes  szerv 

tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
(5) Hulladékot égetni szeptember 1. és május 15. között, szélcsendes időben:

hétfőtől péntekig 800 óra előtt és 1800 óra után,
szombaton 1800 órától 2100 óráig lehet.
vasárnap égetni tilos!

(6) A (2) bekezdésben meghatározott időszakon kívül növényi hulladék égetése 
csak rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges.

(7) Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmé-
nyek, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezeté-
ben, az intézmény működési ideje alatt.

(8) E rendelet hatálya nem terjed ki az erdő és annak közvetlen környéke területén
végzendő égetésre, valamint az ipari-, kommunális- és veszélyes hulladékokra.

      (9)3 Belterületen ipari eredetű hulladékot, valamint veszélyes hulladékot 
égetni    

            tilos. 
       
               

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

4.§.(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
 tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett
 tüzelőanyagot szabad elégetni.

       (2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot,

1 Módosította a 8/2005.(V.2.) rendelet. Hatályos 2005. május 2-től
2 A (2)-(8) bekezdéseket beiktatta a 8/2005.(V.2.) rendelet. Hatályos 2005.május 2-től
3 Számozását megváltoztatta a 8/2005. (V.2.) rendelet.
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             veszélyes hulladékot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, 
             vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

5.§.(1),(2),(3)4

5.§.5(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

      (2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem 
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön 
engedély nélkül végezhető.

           
       (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot 
            nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely 
            oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

      (4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad
 felmentést.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

6.§.6(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával szabad
 szállítani.

       (2) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad
 szállítani.

Gyomok és allergén növények elleni védekezési szabályok

7.§.(1) Az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg
 parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.

       (2) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell
 gondoskodni.

       (3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök
 (mechanikus, vegyszer) illetve engedélyezett készítmények felhasználásával
 kell elvégezni.

       (4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Megyei Növény-
egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. 

       (5) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 1.sz.melléklet
4 Hatályon kívül helyezte a 21/2001.(X.19.) rend.3.§
5 Módosította és a számozást megváltoztatta a 21/2001. (X.19.) rend.4.§-a
6 A 6-21 §-ok számozását megváltoztatta a 21/2001. (X.19.) rend. 
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 tartalmazza.

III. fejezet
Víz és Földvédelem

8.§.(1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett
 vizet bevezetni tilos.

      (2) A zárt csapadékvíz-elvezető, illetve nyílt árokban, vízfolyásban a természetes
 vizek elfolyását gátolni tilos.

      (3) A szennyvízelvezetést közcsatornára történő rákötéssel kell megoldani, 
illetve a közcsatorna kiépítéséig a szennyvizek vízzáró gyűjtőbe történő 
elhelyezéséről gondoskodni kell. 

      (4) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb
 szennyezést, vagy mérgező anyagot nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz
 elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő vagy használaton kívül lévő kútba,
 illetve bármilyen módon a talajba juttatni.

       (5) A közigazgatási területen lévő és más közigazgatási területről áthúzódó    
            vízbázisok védelmét a 123/1997.(VII.18.) számú kormányrendelet előírásai 
            szerint kell biztosítani.         

       (6) A közigazgatási területen lévő felszín alatti vizek minőségét érintő 
tevékenységeknél figyelembe kell venni a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 
előírásait.

        (7) A közigazgatási területen létesülő, illetve meglévő vendéglátó, egészségügyi 
és szociális, továbbá ipari jellegű épületeknél a keletkező szennyvizek 
előkezeléséről úgy kell gondoskodni, hogy az előtisztított szennyvíz minősége a 
többször módosított 4/1984.(II.7.) OVH számú rendelkezésben meghatározott 
vízminőség védelmi területi kategóriára vonatkozó határértékeknek 
megfeleljen.

9.§. (1) Amennyiben a település területén feltöltésre kerül sor, ahhoz csak olyan talaj, 
illetve föld használható, amely nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti 
vizek minőségét.

        (2) Azokon a területeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni
 kell, hogy a felszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon kerüljön
 lefedésre.
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IV. fejezet
Zöldterületek fenntartása és kezelése

10.§. (1) A község területén lévő zöldfelületek, valamint növényzet ápolásáról és az 
               idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek 
               gondoskodni.

         (2) A község területén lévő közhasználati parkok építéséről, felújításáról, 
              fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.

11.§. (1) Tilos a közparkok területére gépkocsival behajtani és parkolni!

          (2) Közterületen csak maximum 1,5 t teherbírású, nem légfékes üzemű 
               gépjárművek parkolhatnak. Az ettől nagyobb gépjárművek parkolása csak 
               saját ingatlanon vagy kijelölt parkolóhelyen történhet.

         (3) Tilos a közterületen lévő fákról az ingatlantulajdonos engedélye nélkül a 
                növényi részek (virágok, levél, termés, stb.) szedése, a fák megcsonkítása. 
                Tilos az élő fára plakát kiragasztása és kiszegezése.

          (4) A játszótereket, és a hozzá tartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek 
                használhatják, illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli személyek is 
                használhatják. A 6 éven aluli gyermek a játszóteret csak kísérő 
                felügyeletében használhatja.

          (5) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, 
               kútnál járművet mosni.

12.§. (1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását 
               elősegítő módon megcsonkítani.

         (2) A fák kivágása közterületen és magánterületen is engedélyhez kötött, az 
               engedélyben új telepítés előírható.

13.§. (1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd 
               építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem 
               rontja.

         (2) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a 
               közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok 
               gondozását, nyesését elvégezni. 

14.§. A telken a telepítendő növényzetek esetén be kell tartani a legkisebb ültetési 
         (telepítési) távolságot az alábbiakban meghatározott módon:

a.) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs-és egyéb bokor 
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(élősövény) esetében 0,5 méter,
b.) a  3  méternél  magasabbra  nem  növő  gyümölcs-és  egyéb  fa  esetében  1,0 

méter,
c.) a 3 méternél magasabbra növő gyümölcs –és egyéb fa, valamint gyümölcs és 

egyéb bokor (élősövény) esetében 2,0 méter.

V. fejezet
Zaj és rezgésvédelem

15.§.(1) A községben a vendéglátó ipari létesítmények zeneszolgáltatásával
 kapcsolatos hatósági feladatokat a hangosító berendezések engedélyezését is
 beleértve a körjegyző látja el.
(12/1983.(V.12.)MT 25.§.)

       (2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene
             szolgáltatásához hatósági engedély szükséges.

        (3) A kiadott engedélyről a körjegyző nyilvántartást vezet.

        (4) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a
 tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. 
Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
- a berendezést üzemeltető nevét, címét
- a tevékenységhez szükséges jogosítványt,
- a berendezés típusát, teljesítményét,
- az adott tevékenység helyét, időpontját, időtartamát
- meg kell jelölni indokát
- a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó nyilatkozatot.

        (5) Az engedély iránti kérelemhez akusztikai szakértői véleményt kell csatolni,
 amely  műszeres  méréssel  igazolja,  hogy  a  megjelölt  helyen  a  hangosító 
berendezés  üzemeltetése  során  a  2.  sz.  melléklet  szerinti  hatásértékek 
betarthatók, vagy annak betartása milyen műszaki feltételek mellett biztosítható.
( Mozgó tevékenység esetén a fentieken túlmenően be kell nyújtani az útvonal 

             megjelölését is.)

        (6) A rendelet hatálybalépését a már megelőzően működő hangosító
 berendezések további üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet
 e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles megkérni a
 létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője.

16.§.    Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez,
 eseményekhez kötődő, vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok,
 zenészek, a jelen rendeletben rögzített engedélyek birtokában.
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17.§.(1) A község területén belül tilos:
- akár  emberi  hanggal,  akár  hangszerrel  vagy  más  technikai  és  egyéb 

eszközzel történő , a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,
- erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység végzése 20,00 – 7,0 0 között.

         (2) Közterületre irányuló hangszórás – hangosító berendezéssel – csak a
 körjegyző engedélyével folytatható. 

18.§.(1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a
 zajterhelési alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.
 (2.sz.melléklet)

        (2) A megállapított zajterhelési irányértéknek a lakó vagy intézmény – épület
 zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg – indokolt
 esetben az emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken kell teljesülnie.

         (3) Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zeneszolgáltatás általában 
              22.00 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 2.00 óráig engedélyezhető.

         (4) Egyedi esetekben a (3)-as bekezdésben meghatározottaktól eltérően, 
               méltányossági alapon a Körjegyző ad felmentést. A kérelmet legkésőbb 5 
               nappal a rendezvény időpontja előtt be kell nyújtani.

         (5) A lakossági bejelentések kivizsgálása az első fokú Környezetvédelmi hatóság 
   feladata. A zaj mérési költsége az üzemeltetőre átterhelhető, ha az általa 
   okozott zajterhelés meghaladja az előírt értéket.
    E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít
    bármely hangszóró, vagy műsorforrás.

VI. fejezet
Veszélyes hulladék kezelése

A veszélyes hulladék birtokosának kötelezettségei

19.§.(1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, 
vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve 
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
/12/1983.(V.12.) MT 25.§./

       (2) Tilos a veszélyes hulladékot – a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül – 
más hulladékkal, vagy anyaggal összekeverni.

        (3) A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről a termelőnek 
anyagmérleget kell készítenie. A veszélyes hulladék birtokosa köteles a 
veszélyes hulladék sorsát (keletkezését, gyűjtését, szállítását, kezelését, 
átadását, átvételét) szoros elszámolásban nyilvántartani, bizonylatolni, és arról
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a környezetvédelmi hatóságnak adatokat közölni.

        (4) A veszélyes hulladék termelője – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
köteles legalább három évre szóló, a veszélyes hulladék keletkezésének 
megelőzésére, veszélyességének és mennyiségének csökkentésére, 
hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó, külön jogszabályban 
meghatározott tartalmú hulladékgazdálkodási tervet készíteni.

        (5) A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból, vagy 
szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles elkülönítve, a 
környezet szennyezését, vagy károsítását kizáró módon gyűjteni, és annak 
begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. A 
(3) és (4) bekezdés szerinti adminisztratív és tervezési kötelezettségek ezen 
esetekben a hulladék átvevőjét terhelik.

       (6) Veszélyes hulladék kezelése csak a külön jogszabályban 
meghatározottaknak megfelelően a környezetvédelmi hatóság engedélyével 
végezhető.

20.§.(1) Aki jelen rendeletben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben egyéb
  jogszabályok szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik -, szabálysértést követ el,
  és az elkövető a külön törvényben meghatározott mértékig terjedő 
  pénzbírsággal  sújtható.

         (2) Amennyiben az üzemeltető a zajterhelési határértékre vonatkozó előírásokat
    megszegi, vagy a határértéket jelentősen (legalább 10 dB-el) túllépi, a
    körjegyző a hangosító, zajkeltő berendezés üzemeltetését időben
    korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi esetében az újbóli üzemeltetés csak
    a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével engedélyezhető.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

21.§. Jelen rendelet 2001július 15-én lép életbe. Kihirdetéséről a körjegyző
         gondoskodik.

                 
                          Ertl Pálné                                                             Harnos László
                        polgármester                                                              körjegyző
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                                                                                                                     19/2001.(VI.29.) Önkorm.rendelet

                SZÁLLÓ VIRÁGPOR NAPTÁR                          1.sz. melléklet

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember
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

***** ***** *****

Pántlikafű ***** ***** *****
Taréjos 
cincor

***** *****
Zab ***** ***** *****
Selyem-
perje

***** ***** *****
Hársfa ***** *****
Csalán ***** ***** ***** *****
Tippan ***** ***** *****
Üröm ***** ***** ###
Arany-
vessző

***** ***** *****
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Parlagfű ***** ***** *****

       19/2001.(VI.29.)  Önkormányzati 
rendelet

               2.sz.melléklet 
a.)

A  hangosító  berendezések  üzemeltetésére  vonatkozó  zajterhelési  irányértékek  és 
zajterhelési határértékek megállapításához figyelembe vehető módosító tényezők:

a.) Zajterhelési irányértékek

megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint (dB)
nappal (06-22 óra között) éjjel (22-06) óra között

55 45

b.) A létesítmény üzemelési rendszere szerinti módosító tényezők

Üzemelési rend Működési napok száma Módosító tényező
20 nap alatt (dB )

 
Rendszeres 7 vagy ennél több o
Időszakos 3 – 6 nap          + 5
Alkalmi kevesebb, mint 3 nap          +10

c.) A létesítmény környezete szerinti módosító tényezők:

A létesítmény környezetének jellege Módosító tényező
(dB)

Község központ, valamint főközlekedési út, 
zajos közlekedési létesítmény 50-100 m-es 
körzetében +5

Főközlekedési út, zajos közlekedési
Létesítmény körzetében 50 m-en belül +10
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19/2001.(VI.29.) Önkományzati rendelet
                         2.sz. melléklet 

b.) 

Lakó és középületek helyiségeiben megengedett zajszintek ( az MSZ 18151/ 1-82 sz. 
országos szabvány által megállapított határértékek)

A helyiség megnevezése megengedett L Aeq egyenértékű
„A” hangnyomásszint   (dB)

 nappal                    éjjel
          (06-22)                   (22-06)

1.) Rendelők kezelőhelyiségei 40 40

2.) Tantermek, előadó-és foglalkoztató
      termek óvodába és oktató intézményekben,
     ülés és tárgyalótermek, könyvtári olvasó 
     helyiségek, tanári szobák 40 40

3.) Lakószobák lakásokban, szociális 
      létesítményben 40 40

4.) Szociális létesítmény, szobabérlők háza
      közös helyiségei 50 50

5.) Éttermek, eszpresszók, vendéglátó 
      egységek 55 55

6.) Üzletek, szolgáltató létesítmények
      helyiségei, várótermek 60 60

7.) Étkezőkonyhák lakásokba 45* 45*
 * A helyiségekbe behatoló közlekedési zajra nem vonatkozik          
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