
Lit6r Ktizs69 Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
19 l20l8. (XI.30.) tinkormdnyzati rendelete

a kiirnyezefv6delem helyi szab:ilyairr5ll

Litdr Kdzsdg Onkormdnyzata Kdpvisel<itesttilete, az Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontjiiban, Magyarorsziig helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX tdrvdny 13. $ (l)
bekezd6s 19. pontj6ban meghatiirozott feladatk6r6ben elj6rva, a ktirnyezet v6delm6nek
6ltal6nos szabiilyair6l sz6l6 1995.6vi LIII. ttirv6ny 46. $ (1) bekezd6s c) pondiiban,6s 48. $ (4)
bekezdds b) pontjriban kapott felhatalm azAs alapjin, a Fejdr Megyei Kormrinyhivatal
Kdmyezetv6delmi 6s Termdszetvddelmi F6osztriLlya 6s a Veszprdm Megyei Onkormrinyzat
vdlem6ny6nek kikdrds6vel az aliibbiakat rendeli el:

1. Altalinos rendelkez6sek

1 . $ ( I ) A rendelet rirgyi hatrilya levegotisaas6g-vddelem szempontjrlLb6l kiterjed a mezogazdasdgi
termelds sor6n keletkezo ndvdnyi hulladdk, valamint avar 6s kerti hulladdk dgetdsdvel kapcsolatos
leveg6tisztasrig-v6delmi szab6lyokr4 tov6bbri a porkdpz6 ds biizds anyagoka.
(2) A rendelet targyi hatrilya zaj- ds rezgdsvddelem szempontj6b6l kiterjed minden term6szetes 6s

jogi szemdlyre, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez<i szervezetre, melyek rilland6 vagy ideiglenes
jelleggel Kir6lyszentistvSn kdzigazgatisi tertiletdn megtartott kdzteri.lleti rendezvdnyek soriin,
valamint mozg6 zajforriisok iizemeltet6se soriin olyan tevdkenysdget vdgemek. amely kdmyezeti
zajt okoz vagy okozhat, kiterjed tov6bb6 minden mag6nszemdlyre, aki iilland6 vagy ideiglenes
jelleggel a teleptlds kdzigazgatisi teriiletdn tart6zkodik ds zavar6 hatasri vagy veszdlyes mdrt6kri
kcimyezeti zajterheldst okoz.

(3) A rendelet hatblya zaj- 6s rezgdsv6delmi szempontb6l nem terjed ki:
a) a gyiilekezdsi jogr6l sz6t6 t6rvdny hat6lya al lartozi rendezvdnyekre, ds

b) a valasadsi eljrirasr6l sz6l6 t6rvdny hatrilya aki tartoz6 gyiil6sek soriin vdgzett tevdkenys6geke, ds

c) a vallilsi tev6kenysdg v6gz6s6re, ds

d) az e96szs6giigyi mentds, tiizoltrisi feladatok, biintilddz6 tev6kenys6g 6s miiszaki ment6s 6ltal
kelletl zajra, tov6bb6 termdszeti csap6s elhiiritiisa 6rdek6ben vdgzett tevdkenysdgb6l sz6rmaz6

za1ra.

(4) A (2) bekezddsben meghatArozott zajforr6sokt6l szirmaz6 k<imyezeti zajterhel6s nem

haladhatja meg a kdmyezeti zaj- 6s rezg6sterheldsi hatrir6rt6kek meg6llapftis6r6l sz6l6

2712008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendeletben el6irt hatar6rtdkeket.

2.$ (1) A rendelet alkalmaziisriban
a) a k<imyezeti zaj 6s rezgdsv6delem egyes szab6ly air6l sz6l6 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban: Kormiinyrendelet) 2. $-riban meghatrlrozott fogalmakat kell alkalmazni,

b) a magiinszemdlyek h6ztartrisi igdnyeit kieldgit6 tevdkenys6g: olyan h6ztartiison beltili,
zaihatist okoz6 tev6kenys6g, amely alkalmas m6sok nyugalm 6nak megzavarits6ra (zendl6s,

zenehallgat6s, sporttev6kenys6g, j6t6k. kertekben a kertdpitdssel 6s fenntart6ssal kapcsolatos

tevdkenys6get, rigymint frinyir6s, motoros fakivig6s, motoros permetez6. kerti traktor,

kap6l6g6p haszn itlata, fav6girs, fiirdszelds, lak6sfelirjit6ssal kapcsolatos tevdkenysdgek - fur6s,

v6s6s, kalap6l6s -, kerti dsszejcivetelek, csalidi rendezvdnyek tartrisa, pirotechnikai eszkriztik

haszniilata, egydb hobby tev6kenys6g),

c) avar: lehullott falomb,
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d) hangosit6 berendez6s: brirmely hangsz6r6 vagy mrisorforr6s, bele6rtve ebbe az 6ki zene, elo
miisor szolgiiltatrisiira alkalmas eszk6a, berendez6st is,
e) kerti hullad6k: minden hasmosit6sra alkalmatlan, kertben term6 nrivdnyek maradv6nyai
(gally, nyesed6k, kaszril6k, gy<ikdrmaradv6ny, gyiimdlcs, elsz6rradt ndvdny, gyom, egydb
nriv6nyi maradv6ny),
f) kdzteriilet: minden olyan rillami vagy cinkormdnyzati tulajdonban 6116 ftldteriilet, amelyet a
rendeltet6s6nek megfelel6en b6rki hasznrilhat, 6s az ingatlan-nyilviintart6s ekkdnt tart nyilv6n,
g) rendezv6ny: szervezett formiiban, meghatarozott cdlb6l (sport, mriv6szeti, tudomiinyos,
k<izmiivel<id6si stb), helyen 6s iddben tartott esemdny,
h) nappali idrjszak: 06 €s 22 6ra kcizcitti idotartam,
i) 6jszakai id6szak: 22 6s 06 6ra kdzritti idotartam.

2. Avar 6s kerti hullad6k 6get6s6nek szab:llyai

3.$ (1) Az eg6szs6ges, k6rokoz6kt6l ds krirtev6ktdl mentes avar 6s kerti hulladdk (a tovribbiakban
egyiitt: kerti hulladdk) irtalmatlanitdsar6l elsosorban komposzt6l6ssal kell gondoskodni.
(2) Az fulalmallanit6s tdrt6nhet a szervezetl szemdtszrillitris keret6ben ttjrtdn6 elsz6llitilssal is.
(3)2 Tilos az dgetls a hat6s6gilag elrendelt iiltal6nos trizgytjt6si tilalom id6szakriban, melynek
eset6n az 6rtalmatlanitiis kizbr6lag az (l) ds (2) bekezddsekben megjeldlt m6don tcirt6nhet.
(4)3 Az (l) bekezddsben meghat6rozott ncivdnyi hulladdk csak szaraz 6llapotban dgethet6 et.
(5)4 A kerti hullad6k 6get6se 18. 6letdvdt betdltdtt cselekv6k6pes szemdly riltal, vagy feltigyelete
mellett vdgezhet6 a hat6lyos Orsz6gos Tiizv6delmi Szabrilyzatban foglaltak betart6s6val.
(6)5 Tilos az dgetds er6sen piir6s, kdd6s id6ben,6s er6s sz6[ eset6n.
(7)6 Kerti hullad6kot szeptember 1. 6s 6prilis 30. krizdtt, szdlcsendes idriben hdtf6t6l- szombatig
l Ton-2000 ora kdzdn lehet dgetni.
(8)7 A telepiitds teljes kdzigazgatrisi tertilet6n vasdmap ds [nnepnap tilos a kerti hullad6k
6get6se.

(9)8 Tilos az dgetes szociiilis, eg6szsdgiigyi, oktatrisi, kuttur6lis ds sport intdzm6nyek 100
mdteres kdrzetdben azok miikdddsi ideje alatt, valamint az egyhiai ds valliisi rendeltetdsii
ingatlanok 100 mdteres krirzetdben az egyhitzi szerlartitsok, rendezv6nyek ideje alatt.

4. $'q (l) Egetni csak megfelel6en kialakitott helyen, vagyoni 6s szemdlyi biztons6got nem
veszdlyezteto m6don, cselekv6kdpes, nagykoru szemdly feliigyelete mellett, a trizoltesra
megfeleki eszkdzcik biztositiis6val lehet. A trizrak6 helyet az dpiilett<il vagy egy6b 6gheto
anyagt6l legaLibb 5 mdter tivols6gra kell kialakitani.
(2) Az dgetdst tgy kell vdgezni, hogy a kcimyezetet er6sen zavar6, ingerl6 hatdsa (flist, briz,
pemye, h<iterhe16s) ne rilljon fenn, tiiz- ds robbaniisveszdlyt ne jelentsen, az emberi egdszsdget
ne vesz6lyeztesse, a kdrnyezetben levo z6[d nriv6nyeket, flit, bokrot ne k6rositsa, vagyoni ds

r Hat6lyon kiviil helyezve a 1512020. (XI.27.) iinkormrinyzati rendelet; m6dositotta a91202
I Hat6lyon kiviil helyezve a 1512020. (XL27.) <inkormrlnyzati rendelet; m6dositotla a91202
a Hat6lyon kfviil helyezve a 1512020. (XI.27.) dnkorminyzati rendelet; m 6dositota a 91202
5 Hatilyon kiviil helyezve a 1512020. (XI.27.) dnkorm6nyzati rendelet; m6dosftotta a 9/202
6 Hat6fyon kiviil helyezve a 1512020. (XI.27.) tinkormrinyzati rendeler; m6dositotta a 9/202
' Hat6lyon kivtil helyezve a 1512020. (XI.27.) dnkorm6nyzari rendeler; m6dositotta a 9/202
8 Hat6lyon kfviil helyezve a 1512020. (XI.27.) tinkormrinyzati rendelet; m6dositotta a 9/202
e Hat6lyon kivtil helyezve a 1512020. (XI.27.) tinkorm:invzari rendelet: m6dosftotta a 9/202
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krimyezeti kdrt ne okozzon. Amennyiben az 6get6ssel jiir6 hatiisokat feler<isit6 idtijarasr
kcirtilmdny alakul ki, az egelest azonnal be kell fejezni.
(3) A fiistkdpz6dds cstikkentdse drdekdben a kerti hulladdkot el6zetesen szikkasztani. sziiLritani

kell, ds az eltiizelds csak folyamatosan, kis adagokban tdrt6nhet.
(4) Az 6getend<i hutlad6k nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat
tov6bb6 kommuniilis, vagy ipari eredetri hullad6kot (mrianyagot, gumit, vegyszert, festdket ds

ezek maraddkait).
(5) Az 6getds folyamatdnak gyorsitrisiira 6ghetri folyaddkot, 169szennyezo vagy bfiztis anyagot
tilos alkalmazni.
(6) A tiiz orzdsdrol6s vesz6ly esetdn annak eloltesar6l a tfu gyrijt6ja kriteles gondoskodni. A
triz helyszindn olyan eszkdz<iket ds felszereldseket kell k6szenldtben tartani, amelyekkel a tiiz
terjeddse megakad6lyozhat6, 6s a ttiz elolthat6.
(7) Az dget6s befejez6s6vel a ttizet el kell oltani,6s meg kell gy6ztidni r6la, hogy elhamvadt,
tovrlbb6 meg kell sztintetni a par6zsliist.
(8) A szabadban ttizet vagy iizemelo tiizel<iberendez6st 6rizetleniil hagyni tilos.

3. A hiztart6si tev6kenys6ggel okozott l6gszennyez6sre vonatkoz6 szabdlyok

5. $ (1) Az egyedi fiit6ssel rendelkezo 6piiletekben, 6pitm6nyekben a megfele[6en karbantafiott
tiizelriberendez6sekben csak az arra a berendez6sre enged6lyezett, kereskedelmi forgalomban
is megv6siirolhat6 tiizel6anyagot, valamint a hivtafi{sban keletkeztl kezeletlen fa- 6s

papirhullad6kot szabad dgetni.
(2) A ttzel6anyag ipari hutladdkot, mtianyagot, gumit, vegyszert, fest6kmaraddkot, vesz6lyes

anyagokat tafialmazi hulladdkot, 6llati eredetii hulladdkot 6s egy6b, az eg€szs€gre 6rtalmas

anyagokat tartalmaz6 hulladdkot nem tartalmazhat.

4. Pork6pz6 6s biiziis anyagok kezel6s6re vonatkoz6 szabrilyok

6. $ (1) Porkdpzti vagy ktinnyen lesodr6d6 anyagokat csak r6gzitett ponyvrival letakarva

- porkdpz6 anyagokn6l nedvesitett 6llapotban szabad sz6llitani.
(2) Epit6sn6l, tataroz6sniil, bont6snril 6s az tttest, vagy egydb kdzteriilet (ri.Lrda, rirok, ldpcso

stb.) felbont6srindl keletkez6 por terjedds6nek megakad6lyozrisiira a feliileteket vizzel kell
nedvesiteni.
(3) Biizds anyagot csak ldgmentesen lezirt tart6lyban szabad sz6llitani.
(4) A keletkez<i por kdpz6d6sdnek megakad6lyozdsa 6rdek6ben biztositani kell, hogy a fedetlen

talajteriiletek ndv6nyzettel boritottak legyenek. Az 6pitdsi tertiletek v6gleges rendez6s6t 6s

parkosit6s6t az 6pitkezds befejezdsdveI egyiitt kell bizositani.

5. Gyomok 6s allerg6n ntiv6nyek elleni v6dekez6si szabilyok

7.$ (l) Az egyes ingatlantertiletek gyom ds atlergiiit okoz6 ntiv6nyektol (f6leg parlagfri)

mentes gondozAsa, f[inyir6sa a tulajdonos, illetve a haszndl6 kdtelessdge.

(2) A parlagfri irtris6r6l - viriryzis el6tt - az id<ijrirrist6l fligg5 gyakorisriggal kell
gondoskodni.

(3) A tertleten talilhat6 parlaglli gyomirtasat a lehets6ges eszk6z6k (mechanikus, vegyszer)

illetve engeddlyezett kdszitm6nyek felhaszniilisrival kell elv6gezni.



6. Zaj- 6s rezg6sv6delmi rendelkez6sek

8. S (1) A telepiil6s belteriilet6n mag6nszemdlyek hL^afiasi igdnyeit kiet6gito zajjal jdr6
tevdkenys6get folytatni 21 6ri,16l 08 6r6ig tilos, kiv6ve az azonnali hibaelhriritris 6rdek6ben
sziiksdges munkav6gz6st.
(2) Este 22 6riiol reggel 08 6r6ig a szabadban vagy k6zteriiletre iriinyul6 nyitott ablakt helyis6gben
a csendet hangos 6nekldssel, zen6vel, hangszerrel, tovabba m6s m6don megzavami tilos, kivdve az
<inkormiinyzat riltal szervezett rendezvdnyeket.
(3) Tilos indokolatlanul a nehdzgdpjrirmiivek motorjiinak jiiratrisa, gdpkocsik, motorker6kpiirok
motorj6nak tirr6ztatiisa, felttr6ztatott motorral val6 j6ratdsa.

(4) A kerti risszejcivetelek 6s csal6di rendezv6nyek megtart:isakor fokozott figyelemmel kell
lenni a szomszddok nyugalm6nak biztosit6sira.
(5) Kdztertileti rendezvdny keretdben, vagy lak66piiletek udvarrin csal6di rendezv6ny esetdn
pirotechnikai termdket 22 6riig lehet felhasznrllni, alkalmank6nt legfeljebb 30 percig terjed6
idtitartamra. Kiv6telt kdpez ez al6l az Onkorm inyzat 6ltal szervezett lizijltdk id6pontja 6s
idtitartama, valamint a december 3 1-i nap.

9. $ (1) Venddgt6t6 egys6ghez lartozb terasz ds kerthelyisdgben hangosit6 berendez6s
miikddtetdse az ljszakai id<iszakban tilos.
(2) A kerthelyisdgben, szabadtdren, zirt tdrben tdrtdnri hangosit6 berendezds tizemeltetds6re 6s

zeneszolg6ltat6sra a k6rnyezeti zaj- ds rezg6sterhel6si hatrird(dkek megrillap(tris6r6l sz6l6
27 12008. (XII.3.) KvVM-EtiM egyiittes rendeletdben foglaltak betart6sa kdtelez<i.
(3) Alkalmi, kcizteriileti rendezvdny - mely a teleptilds 6let6ben jelent6s esemdny - eset6n a
jegyzri felment6st adhat az (1) bekezddsben foglaltak al6l.
(4) Zdrt tdrben hangosit6 berendezdst m[ikddtetri vend6gl6t6 egys€g 22 6ra ut6n a terhel6si
hatrirdrtdk teljesiilds6n tril - csak zsilipelt (egy ajt6 mindig csukott) rendszeni bejrirati ajt6val
6s csukott ablakokkal mrikitdhet.
(5) A krizs6g tertiletdn hirdetdsi cdlokra alkalmazott mobil hangosit6 berendezds 09 6ra 6s 13 6ra
kdziitt, valamint l5 6s l8 6ra kdzritt iizemeltethet6, kiv6ve, ha a hirdetds kdzdrdekti c6lokat szolgil.
(6) Mobil hangosit6 berendez6s 6116 helyzetii jrirmiiv6n nem iizemeltetheto.

10. $ Epitdsi telken, valamint egydb ingatlanon zajjal jdrS 6pit6si, bontiisi, szereldsi vagy
kivitelez6si tev6kenysdg h6tkiiznap 07 6s 19 6ra kdz<itt, vas6map ds iinnepnapokon 08 6s 18
6ra k<iz<itt vdgezheto. Kivdtelt k6pemek a kdzvetlen balesetet 6s dletvesz6lyt megsztintet6,
elh6rit6 tevdkenysdgek.

I l. $ (1) A 8-10. $-ba foglalt eloir6sok teljesiildsdt a Litdri K6z6s Onkorm6nyzati Hivatal erre
felhatalmazott iigyint6zoi a helyszinen ellen6rzik.
(2) A Lit6ri K6zris Onkorm6nyzati Hivatal jegyzoje azonnali hat6llyal megtiltja az engeddly
ndlkiili vagy az engeddlytol elt6r6 zajkibocsrit6si tev6kenysdget.

7. Yiz 6s Ftildv6delem

12.$ (1) Termdszetes vizfolyisba, rlyilt \izbe hullad6kot juttatni, vagy szennyezett vizet
bevezetni tilos.
(2) A zirt csapaddkviz-elvezet<i, illetve nyilt 6rokban, vizfoly6sban a termdszetes vizek
elfoly6s6t giitolni tilos.



(3) A szennyvizelvezetdst kd,zcsatomiira tdrtdn<j r6k6t6ssel kell megoldani, illetve a k6zcsatorna
kidpitds6ig a szennyvizek vizzbro gyijtobe tdrtdnri elhelyezdsdrSl gondoskodni kell.
(4) Tilos ingatlanok, int6zm6nyek, iizemek szennyvizdt, illetve egy6b szennyezdst vagy
mdrgezo anyagot nyflt felszinii, illetve zhrt csapaddkviz elvezet<i csatom6ba, vizfolyisba,
iizemel6 vagy haszn6Llaton kiviil l6v<i kritba, illetve brirmilyen m6don a talajba juttatni.
(5) A k6zigazgat6si terfileten ldv6 6s m6s kiizigazgat6si tertletrol 6thriz6d6 vizbrlzisok vddehn6t
biztositani kell.
(6) A kdzigazgatAsi teriileten l6tesiil6, illetve megldv<i venddgkit6, egdszs6gtigyi 6s szocirilis,
tov6bb6 ipari jellegri dpiiletekndl a keletkez6 szennyvizek el6kezel6s6r<il tgy kell gondoskodni,
hogy az el<itisztitott szennyviz min6sdge a vonatkoz6 jogszabrilyi el6irrisoknak megfeleljen

13.$ (1) Amennyiben a teleptilds teriilet6n feltdlt6sre keriil sor, ahhoz csak olyan talaj, illetve
ftild haszn6lhat6, amely nem vesz6lyezteti a f'elszini 6s felszin alatti vizek mintisdgdt.
(2) Azokon a ter[ileteken, ahol gdpj6rmii 6s gyalogos lorgalom nincs, t<irekedni kell, hogy a
felszin legal6bb ftivesitett legyen, 6s az ne vizziro m6don kertiljtin lefed6sre.

8. Ztildteriiletek fenntartSsa 6s kezel6se

14.$ (l) A ktizsdg teri.iletdn ldvri z<tldfeliiletek, valamint nciv6nyzet 6pol6siir6l ds az iddnyszerii
ndvdnyv6delmi munk6latok elv6gzdsdr6l a tulajdonosok ktitelesek gondoskodni.
(2) A kdzsdg terijletdn ldvri kdzhasmilati parkok 6pitds6rol. fel[jit6s6r6t. fenntartdsrir6l,
gondoz6s6r6[ 6s 6pol6s616l az lnkorminyzat gondoskodik.

15.$ (1) Tilos a kdzparkok tertiletdre g6pkocsival behajtani 6s parkolni!
(2) Kdzteriileten csak maximum 1,5 t teherbirrisri, nem l6gfdkes iizemii g6pjiirmiivek
parkolhatnak. Az etlol nagyobb gdpj6rmrivek parkol6sa csak sajrit ingatlanon vagy kijeldlt
parkol6helyen tdrt6nhet.
(3) Tilos a kdzteriileten ldv6 frik6l az ingatlantulajdonos enged6lye ndlktil a ntivdnyi rdszek
(virigok, lev6l, termds stb.) szeddse, a fdk megcsonkitasa. Tilos az dliS ffua plakirt kiragasztdsa
ds kiszegez6se.
(4) A j6tsz6terekel, 6s a hozzA tartoz6 zdldtertileteket a 14 dven aluli gyermekek haszniilhatj6k,
illetve azok zavarrisa n6lkiil a 14 6ven feltili szem6lyek is has znilhatjirk. A 6 dven aluli gyermek
a jitsz6teret csak kisdr6 feliigyelet6ben hasmdlhatja.
(5) Tilos a kdzhaszndlatf 6s egydb zdldteriileten, valamennyi ktjzkifoly6nril, kritnAl j6rmrivet
mosni-

16.$ (1) Tilos a kdztertileten, kiilteriileten a frikat indokolatlanul, a fa pusztul6sit el6segitri m6don
megcsonkitani.
(2) A f6k kiv6grisa kdzeriileten 6s mag6ntertileten is enged6lyhez kdt6tt, az enged6lyben rlj
telepit6s el6irhat6 (3 46 / 2008. (XII. 30. Korm.rend. ).

17. $ (1) A telek hat6randl csak olyan ndvdnyzet telepithet<i, mely a szomsz6d 6pitmdnyeinek 6s
keritdsdnek karbantart6set nem akadirlyozza, 6llag6t nem rontja.
(2) Kdteles minden tulajdonos, iizemeltet6 a tulajdoniiban l6v6 tertileten a kdzlekeddst
akadtlyozi (rirda 6s tttest fttl6 nyril6) fadgak, bokrok gondozrisiit, nyesds6t elvdgezni.

18.$ A telken a telepitend6 nciv6nyzetek esetdn be kelt tartani a legkisebb iiltetdsi (telepitdsi)
tdvolsdgot az alitbbiakban meghatiirozoft m6don:



a) sz6l6, valamint 3 m-n6[ magasabbra nem nov<i gyiimcilcs-ds egy6b bokor (6l6sdvdny)
eset6ben I m6ter.
b) a 3 mdtemdl magasabbra nem n6v<i gyiim6lcs-6s egy6b fa eset6ben 1,5 m6ter,
c) a 3 m6terndl magasabbra n<ivo gyiimtilcs -es egydb fa. valamint gytimdlcs ds egy6b bokor
(dl6stivdny) eset6ben 2.5 m6ter.

9. Zirri rendelkez6sek

19. $ (l) A rendelet a kihirdetdsdt kdvet6 nap tdp hat6lyba.
(2) Hatrily6t veszti Litdr K<izsdg 6nkormrinyzata Kdpviseki+esttilet6nek a kdmyezetv6delemr6l
sz6l6 19/2001 . (VI.29.) rendelete.
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