
Lit6r Kiizs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
19 12018. (XI.30.) iinkormdnyzati rendelete

a kiirnyezetv6delem helyi szabdlyair6l

Lit6r Krizsdg Onkorm6nyzata K6pviseki-testiilete, az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a)
pontj6ban, Magyarorsziig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX tdrv6ny 13. g (1)
bekezdds 19. pontj6ban meghat6rozott feladatk<ir6ben eljitrva, a kdmyezet v6delm6nek
iiltalilnos szab6lyair6l sz6l6 1995. dvi LIII. tcirvdny 46. g (l) bekezd6s c) pontj6ban,6s 48. g ( )
bekezdds b) pontj6ban kapott lelhatalm azds alapjin, a Veszpr6m Megyei Kormiinyhivatal
Veszpr6mi J6r6si Hivatal Kdmyezetvddelmi 6s Term6szetv6delmi F<iosztiilya vdlem6ny6nek
kik6r6sdvel az al bbiakat rendeli el:

1. Attatdnos rendelkez6sek

1 . $ (1) A rendelet t6(gyi hatalya leveg6tisztasiig-vddelem szempontjiib6l kiterjed a mez<i gazdasigi
termel6s sorrin keletkez6 nriv6nyi hulladdk, valamint avar ds kerti hullad6k 6getds6vel kapcsolatos
levegdtisztas6g-vddelmi szabiilyokra, tov6bb6 a porkdpz6 6s btizds anyagokm.
(2) A rendelet targyi hatirlya zaj- ds rezgdsvddelem szempontj6b6l kiterjed minden termdszetes ds
jogi szemdlyre, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezetre, melyek rilland6 vagy ideiglenes
jelleggel Litfr kSzigazgatisi teriilet6n megtartott ktizteriileti rendezv6nyek sor6n, valamint mozg6
zajfonrlsok iizemeltetdse soriin olyan tev6kenysdget vdgeznek, amely krimyezeti zajt okoz vagy
okozhat, kiterjed tov6bb6 minden magiinszemdlyre, aki 6lland6 vagy ideiglenesjelleggel a telepiil6s
k<izigazgatiisi tertiletdn tart6zkodik 6s zavar6 halisri vagy vesz6lyes mdrtdkri krimyezeti zajterhel6st
okoz.
(3) A rendelet haliiya zaj- 6s rezgdsvddelmi szempontb6l nem terjed ki:
a) a gytilekezdsi jogr6l sz6l6 t<irv6ny hat6lya al6 tarlozo rendezv6nyekre, 6s

b) a v6lasztisi elj anisrol sz6l6 t<irvdny hat ilya al6 tartoz6 gyril6sek sonin vdgzett tevdkenys6geke, ds

c) a vall6si tev6kenys6g v6gz6sdre, 6s

d) az egdszs6giigyi ment6s, ti2oltdsi feladatok, br.iniildciz6 tev6kenys6g 6s mriszaki mentds 6ltal
keltett zajra, tov6bbi termdszeti csaprls elh6ritrisa 6rdek6ben v6gzett tev6kenys6gb6l sz6rmaz6
zajra.
(4) A (2) bekezddsben meghalirozott zajforrrlsokt6l sz|rmazo krimyezeti zajterhel6s nem
haladhatja meg a kdmyezeti zaj- 6s rezgdsterhel6si hatriLrdrt6kek meg6llapit6s6r6l sz6l6
2712008. (XII. 3.) KvVM-EtiM egyiittes rendeletben el6irt hatilrdrtdkeket.

2.$ (l) A rendelet alkalmazilsiiban
a) akomyezeti zaj 6s rezgdsvddelem egyes szabilyair6l sz6l6 28412007 . (X. 29.) Korm. rendelet
(a tovibbiakban: Kormiinyrendelet) 2. $-6ban meghat6rozott fogalmakat kell alkalmazni,
b) a mag6nszemdlyek h6ztart6si ig6nyeit kieldgit<i tev6kenys6g: olyan h6ztart6son beliili,
zajhatist okoz6 tev6kenysdg, amely alkalmas mrlsok nyugalm inak megzavaritsiira (zen6l6s,
zenehallgatis, sporttevdkenysdg, jatdk, kertekben a kert6pitdssel ds fenntart6ssal kapcsolatos
tev6kenysdget, rigymint fiinyir6s, motoros fakiv6g6s, motoros permetezl, kerti traktor,
kap6l6g6p haszniiata, favi46s, flir6szelds, lak6sfelrijit6ssal kapcsolatos tevdkenysdgek - fiiriis,
vdsds, kalapill6s -, kerti dsszejdvetelek, csalddi rendezv6nyek tartiisa, pirotechnikai eszkcizcjk
haszn6lata, egydb hobby tev6kenys6g),
c) avar: lehullott falomb,
d) hangosit6 berendez6s: brirmely hangsz6r6 vagy mrisorforriis, bele6rtve ebbe az 6lo zene, 616

mrisor szolg6ltatds6ra alkalmas eszkiizt, berendez6st is,



e) kerti hullad6k: minden hasznosit6sra alkalmatlan, kertben termo ntiv6nyek maradv6nyai

(gally, nyeseddk, kaszitllk, gy<ik6rmaradv6ny, gyiim<ilcs, elsz6radt ndvdny, gyom, egydb

ndv6nyi maradv6ny),
f) krizteriilet: minden olyan rillami vagy dnkorminyzati tulajdonban rill6 ftildteriilet, amelyet a

rendeltet6s6nek megfelel6en b6rki hasznSlhat, 6s az ingatlan-nyilv6ntartrls ekkdnt tart nyilv6n,

g) rendezv6ny: szervezett form6ban, meghathrozott c6lb6l (sport, mtiv6szeti, tudomiinyos,

k<izmrivel6d6si stb), helyen 6s id6ben tartott esemdny,

h) nappali id6szak: 06 es 22 6ra kcizdtti id6tartam,

i) 6jszakai idSszak: 22 es 06 6ra k<izdtti idotartam.

2. Avar 6s kerti hullad6k 6get6s6nek szabflyai

3.$ (1) Az egeszsdges, k6rokoz6kt6l6s k6rtevoktril mentes avar 6s kerti hullad6k (a tovribbiakban

egyiitt: kerti hullad6k) irtalmatlanitis6r6l els6sorban komposzt6lfssal kell gondoskodni.

(2) Az 6rtalmatlanit6s tortdnhet a szervezett szemdtszillitits keretdben ttirt6n6 elsz6llit6ssal is

(z<ildhulladdk begytij tdse).

(3) Tilos az egetes a hat6s6gilag elrendelt riltal6nos trizgyrijtSsi tilalom id6szakriban, melynek

eset6n az irtalmatlanit6s kizir6lag az (l) 6s (2) bekezd6sekben megiel<jlt m6don ttirt6nhet.

@) Az (1) bekezd6sben meghatirozotlndv6nyi hulladdk csakszfraz 6llapotban 6gethet6 el.

(5) A kerti hulladdk 6get6se 18. 6let6vdt bet6lt<itt cselekvok6pes szem6ly itltal, vagy feliigyelete

mellett vdgezheto a hatrllyos Orsz6gos Trizvddelmi Szabiiyzatban foglaltak betart6s6val.

(6) Tilos azdgetds er6sen p6r6s, kodos id6ben, 6s er6s sz61 eset6n.

(7) Kerti hulladdkot szeptember 1. 6s 6prilis 30. k<izott, sz6lcsendes idoben hdtf6t6l- szombatig

17oo-2goo 6ra k<izritt lehet 6getni.

(8) A teleptil6s teljes kdzigazgatisi teriilet6n vas6rnap 6s tinnepnap tilos a kerti hullad6k

6get6se.
(9) Tilos az egetds szociilis, eg6szs6giigyi, oktat6si, kulturrllis 6s sport int6zm6nyek 100

m6teres kdrzetdben azok mtik6d6si ideje alatt, valamint az egyhdzi 6s vall6si rendeltetdsti

ingatlanok 100 m6teres krirzet6ben az egyhhzi szertartisok, rendezvdnyek ideje alatt.

4. $ (l) Egetni csak megfeleloen kialakitott helyen, vagyoni 6s szem6lyi biztons6got nem

veszllyeztet6 m6don, cselekv6k6pes, nagykoni szemdly feltigyelete mellett, a ttizolti"sra
megfelel6 eszkciz<ik biztositrls6val lehet. A titzrak6 helyet az epiJ,lettol vagy egydb 6ghet6

anyagt6l legal6bb 5 mdter t6volsrigra kell kialakitani.
(2) Az 6get6st rigy kell vdgezni, hogy a krirnyezetet erosen zavar6, ingerltl hat6sa (flist, briz,
pernye, h6terhel6s) ne 6lljon fenn, ttiz- 6s robban6sveszdlyt ne jelentsen, az emberi eg6szs6get

ne vesz6lyeztesse, a kcirnyezetben lev6 ztild ndvdnyeket, f6t, bokrot ne karosftsa, vagyoni 6s

kdrnyezeti k6rt ne okozzon. Amennyiben az lgetessel j6r6 hat6sokat feler6sitti id6j6r6si
kriri.ilm6ny alakul ki, az 6getdst azonnal be kell fejezni.
(3) A ftistkdpzodds csokkentdse 6rdekdben a kerti hullad6kot elozetesen szikkasztani, szfiritani
kell, ds az eltizells csak folyamatosan, kis adagokban t<irt6nhet.

@) Az dgetend6 hullad6k nem lehet szennyezett vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat
tov6bbri kommun6lis, vagy ipari eredetti hulladdkot (mtianyagot, gumit, vegyszert, festdket 6s

ezek marad6kait).
(5) Az 6get6s folyamatiinak gyorsit6s6ra 6ghetri folyad6kot, l6gszennyezo vagy btiz<is anyagot
tilos alkalmazni.



(6) A tiiz 6rzds6r<il 6s veszdly eset6n annak eloltasAr6l a tiz gyQt6ja kdteles gondoskodni. A
tiz helyszindn olyan eszkdz<iket 6s felszerel6seket kell kdszenldtben tartani, amelyekkel a tiiz
terjeddse megakad6lyozhat6, 6s a ttiz elolthat6.
(7) Az |get|s befejez6s6vel a tiizet el kell oltani, 6s meg kell gyozbdni r6la, hogy elhamvadt,
tovribb6 meg kell sziintetni a pariizsliist.
(8) A szabadban tiizet vagy iizemel6 tiizel<iberendez6st <irizetleniil hagyni tilos.

3. A hiztartr{si tev6kenys6ggel okozott l6gszennyez6sre vonatkozri szabrilyok

5. $ (1) Az egyedi frit6ssel rendelkez6 6piiletekben, 6pitmdnyekben a megfelel6en karbantartott
titzeloberetdezdsekben csak M afia a berendezdsre engeddlyezett, kereskedelmi forgalomban
is megvis6rolhat6 tiizel6anyagot, valamint a hflzlartflsban keletkez6 kezeletlen fa- 6s

papirhullad6kot szabad dgetni.
(2) A fizel6anyag ipari hulladdkot, mrianyagot, gumit, vegyszert, festdkmarad6kot, veszdlyes
anyagokat tutalmaz6 hulladdkot, iillati eredetri hullad6kot 6s egy6b, az egdszsdgre ilrtalmas
anyagokat tartalmaz6 hullad6kot nem tartalmazhat.

4. Pork6pz6 6s biiziis anyagok kezel6s6re vonatkozri szab{lyok

6. $ (1) Pork6pz6 vagy kdnnyen lesodr6d6 anyagokat csak r6gzitett ponyw6val letakarva

- pork5,pzo anyagokn6l nedvesitett dllapotban - szabad szrillitani.
(2) Epit6sndl, tatarozdsnil, bont6sniil 6s az fttest, vagy egy6b kdztertilet (rirda, rirok, l6pcs6,
stb.) felbont6srinil keletkezo por terjed6s6nek megakad6lyoziisiira a feliileteket vizzel kell
nedvesiteni.
(3) Br26s anyagot csak l6gmentesen lezfut tartalybar, szabad sziillitani.
(4) A keletkez6 por kdpz6d6s6nek megakad6lyozdsa drdekdben biztositani kell, hogy a fedetlen
talajtertiletek ndvdnyzeftel boritottak legyenek. Az 6pit6si teriiletek vdgleges rendez6s6t 6s
parkosit6s6t az 6pitkez6s befejezdsdvel egytitt kell biztositani.

5, Gyomok 6s allerg6n niiv6nyek elleni v6dekez6si szabrilyok

7.$ (1) Az egyes ingatlanteriiletek gyom 6s allergi6t okoz6 nriv6nyektril (foleg parlagfri)
mentes gondoz6sa, flinyirrisa a tulajdonos, illetve a haszn6l6 k<itelessdge.

(2) A parlagti iftasar6l - virdgzirs elott - az idoj6r6st6l fligg6 gyakorisdggal kell
gondoskodni.

(3) A tertileten tal6lhat6 parlagfri gyomirtils6t a lehets6ges eszkdzdk (mechanikus, vegyszer)
illetve engeddlyezett k6szitmdnyek felhaszndldsival kell elvdgezni.

6. Zaj- 6s rezg6sv6delmi rendelkez6sek

8. $ (1) A telepiil6s belteriilet6n mag6,nszemdlyek htutart6si ig6nyeit kieldgit<i zajlal jir6
tev6kenysdget foly,tatni 21 ori$61 08 6riig tilos, kiv6ve az azonnali hibaelhriLritris drdekdben
sziiks6ges munkav69z6st.
(2) Este 22 6ri,/.6l reggel 08 6riiig a szabadban vagy ktizteriiletre iriinyul6 nyitott ablakri helyis6gben
a csendet hangos dnekldssel, zen6vel, hangszerrel, toviibbii m6s m6don megzavarni tilos, kiv6ve az

dnkormrlnyzat 6ltal szervezett rendezvdnyeket.
(3) Tilos indokolatlanul a neh6zg6pjrirmdvek motorj6nak j6rat6sa, gdpkocsik, motorker6kp6rok
motorj ;lnak trir6zlatisa, feltirintatott motorral val6 j riratisa.



(4) A kerti dsszejovetelek 6s csal6di rendezvdnyek megtartasakor fokozott figyelemmel kell
lenni a szomszddok n1T :galmrinak biztosittis6ra.
(5) Kdzteriileti rendezv6ny keret6ben, vagy lak66ptletek udvariln csal6di rendezv6ny eset6n

pirotechnikai termdket 22 6r6ig lehet felhaszn6lni, alkalmank6nt legfeljebb 30 percig terjed6

id6tartamra. Kiv6telt k6pez ez al6l az onkorm funyzat 6ltal szervezell ti\zijatdk id6pontja 6s

id6tartama, valamint a december 31-i nap.

9. S (1) Vend6gl6t6 egys6ghez lartozb terusz 6s kerthelyis6gben hangosit6 berendez6s

mrik6dtet6se az ljszakai id6szakban tilos.
(2) A kerthelyis6gben, szabadt6ren, zart t6rben tdrt6n6 hangosit6 berendez6s iizemeltet6s6re 6s

zeneszolg6ltatiisra a k6myezeti zaj- 6s rczgdsterhel6si hat6rdrt6kek megrillapit6s6r6l sz6l6

27 /2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egytittes rendelet6ben foglaltak betartSsa kdtelez6'

(3) Alkalmi, k<izteriileti rendezvdny - mely a telepiil6s 6let6ben jelent6s esemdny - eset6n a

jegyz6 felment6st adhat az (1) bekezd6sben foglaltak al6l.
(4) 26rt ftrben hangosit6 berendez6st miikddtet6 vend6gl6t6 egysdg 22 6ra utrfur - a terhel6si

hat6r6rt6k teljesiil6sdn tril - csak zsilipelt (egy ajt6 mindig csukott) rendszerii bej6rati ajt6val

ds csukott ablakokkal mrikddhet.
(5) A kdzsdg teriilet6n hirdetdsi c6loka alkalmazott mobil hangosit6 berendezds 09 6ra 6s 13 6ra

kdz<itt, valamint 15 6s 1 8 6ra krizdtt iizemeltethetri, kiv6ve, ha a hirdet6s k6zdrdekii c6lokat szolgal.

(6) Mobil hangosit6 berendezds rill6 helyzetri j6rmrivdn nem iizemeltethet6.

10. $ Epitdsi telken, valamint egydb ingatlanort zaljal jdr6 6pit6si, bont6si, szerel6si vagy

kivitelez6si tev6kenys6g hdtkdznap 07 6s 19 6ra k6zdtt, vasrlmap 6s iinnepnapokon 08 6s 18

6ra kdziitt v6gezhet6. Kivdtelt k6peznek a kdzvetlen balesetet 6s dletvesz6llt megsziintet6,

elh6rit6 tevdkenys6gek.

11. S (1) A 8-10. g-ba foglalt el6ir6sok teljesiilds6t a Lit6ri K6zds Onkorm6nyzati Hivatal erre

felhatalmazott ii gyintdzoi a helyszinen ellen6rzik.
(2) A Litdri Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal iegyzoje azonnali hat6llyal megtiltja az enged6ly

n6lkiili vagy az engeddlytol eltdro zajkibocs6tasi tev6kenysdget.

l.Yiz 6s Fiildv6delem

12.$ (1) Term6szetes vizfoly6sba, nyilt vizbe hullad6kot juttatni, vagy szennyezett vizet
bevezetni tilos.
(2) A z\rt csapaddkviz-elvezet6, illetve nyilt 6rokban, vizfolyiisban a term6szetes vizek
elfoly6s6t g6tolni tilos.
(3) A szennyvizelvezetdst kdzcsatom6ra tdrt6n6 r6kdtdssel kell megoldani, illetve a kdzcsatoma
ki6pit6s6ig a szennlwizek vizzitr6 gyijtobe tdrt6n6 elhelyez6sdr6l gondoskodni kell.
(4) Tilos ingatlanok, int6zmdnyek, iizemek szennywiz6t, illetve egy€b szenrryezdst, vagy
mdrgezo anyagot nyilt felszinri, illetve zrirt csapad6kviz elvezet6 csatom6ba, vizfoly6sba,
tizemel6 vagy hasznillaton kiviil l6v6 kritba, illetve brirmilyen m6don a talajba juttatni.
(5) Akiizigazgat6si teriileten l6v6 6s m6s kdzigazgatasi teriiletr6l ilthiz6d6 vizbirzisok v6delm6t
biztositani kell.
(6) A kozigazgatLisi teriileten l6tesiil6, illetve megldv6 vend6gLit6, eg6szsdgiigyi 6s szoci6lis,
tov6bbri ipari jellegii 6piiletekn6l a keletkez6 szennyvizek el6keze16s6rtil rigy kell gondoskodni,
hogy az el6tisztitott szennyviz min6sdge a vonatkoz6 jog szabdlyi el6irtisoknak megfeleljen

l3.g (1) Amennyiben a telepiil6s tertilet6n feltciltdsre kertil sor, ahhoz csak olyan talaj, illetve
ftjld haszn6lhat6, amely nem vesz|lyezteti a felszini 6s felszin alatti vizek min5s6g6t.



(2) Azokon a teriileteken, ahol g6pj6rmti 6s gyalogos forgalom nincs, t6rekedni kell, hogy a

felszin legaliibb fiivesitett legyen, 6s az ne vizzir6 m6don keriiljtin lefeddsre.

8. Zildteriiletek fenntartisa 6s kezel6se

14.$ (1) A kdzsdg teriilet6n l6v6 z6ldfeliiletek, valamint ndv6nyzet apolas6r6l 6s az id6nyszeni
n6v6nyv6delmi munk6latok elv6gz6sdr<il a tulajdonosok kdtelesek gondoskodni.
(2) A kdzs6g teriilet6n ldv6 kdzhaszndlati parkok 6pit6sdr<il, felirjitasrir6l, fenntart6silr6l,
gondozAser6l 6s 6pollsir6l az iinkorm6nyzat gondoskodik.

15.$ (l) Tilos a kdzparkok teriilet6re gdpkocsival behajtani 6s parkolni !

(2) Kdztertleten csak maximum 1,5 t teherbir6sri, nem l6gf6kes iizemii g6pjrirmiivek
parkolhatnak. Az ett6l nagyobb gdpj6rmiivek parkol6sa csak saj6t ingatlanon vagy kijelSlt
parkol6helyen t6rt6nhet.
(3) Tilos a kdzteriileten l6v<i fri.,kr6l az ingatlantulajdonos engeddlye n6lkiil a n6v6nyi r6szek
(vir6gok, lev6l, term6s, stb.) szed6se, a fiil< megcsonkit6sa. Tilos az €lo fitra plakitt kiragasa6sa
6s kiszegezdse.
(4) A jitsz6tereket, €s ahozzi tartoz6 zdldteriileteket a 14 6ven aluli gyermekek hasznrilhatj6k,
illetve azok zavanisa ndlkiil a l4 6ven feliili szem6lyek is hasznrilhatjrik. A 6 6ven aluli gyermek

a j6tsz6teret csak kis6r6 feliigyeletdben hasznillhatja.
(5) Tilos a k6zhaszniilatri ds egy6b zdldteriileten, valamennyi kdzkifoly6nrll, kftnal jArmrivet

mosni.

16. g (1) Tilos a kdzteriileten, kiilteriileten a frikat indokolatlanul, a fa pwzlrliisit el6segit6 m6don
megcsonkitani.
(2) A fak kivdgrisa kdzteriileten 6s magiinteriileten is engeddlyhez kdtdtt, az enged6lyben rij
telepit6s el6irhat6 (346/2008. (XII.30. Korm.rend.).

17.9 (1) A telek hataliLn6l csak olyan ntivdnyzet telepithet<i, mely a szomsz6d dpitmdnyeinek 6s

keritdsdnek karbantart6set nem akadfilyozza, 6llag5t nem rontja.
(2) Kdteles minden tulajdonos, iizemeltet6 a tulajdon6ban l6vri teriileten a kdzleked6st
akad6lyoz6 (arda ds rittest ftil6 n1ul6) faagak, bokok gondoz6siit, nyesds6t elv6gezni.

18.$ A telken a telepitend6 ndvdnyzetek eset6n be kell tartani a legkisebb iiltetdsi (telepit6si)
trivols6got az aliibbiakban meghatriLrozott m6don:
a) sz6l6, valamint 3 m-n6l magasabbra nem ndv6 gyiimdlcs-6s egy6b bokor (6l6s6vdny)
eset6ben I m6ter,
b) a 3 m6temdl magasabbra nem ndvci gyiimdlcs-ds egy6b fa eset6ben 1,5 m6ter,
c) a 3 m6tem6l magasabbra ndv6 gytim6lcs _ts egy6b fa, valamint gytimiilcs 6s egy6b bokor
(6l6siivdny) eset6ben 2,5 mdter.

9. 2{16 rendelkez6sek

19. $ (1) A rendelet a kihirdetdsdt k6vet6 nap l6p hat6lyba.
(2) Hatirlyirtveszli Lit6r Krizs69 Onkormii.nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek a kiimyezeW6delem16l
szol6 19 12001. (VI.29.) rendelete.
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