Újszász Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési környezet védelméről.
Újszász Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében, továbbá a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1)
bekezdés c) pontjában és 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az országos
rendelkezések megtartása mellett – a település sajátos arculatának, környezetével való
kapcsolatának érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések
1.§ (1) E rendelet keretében a környezeti elemek védelme a település valamennyi szervezetének és
polgárának kötelessége.
2.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed Újszász város teljes közigazgatási területére.
(2) E rendelet célja a környezeti elemek védelme az emberi egészség és a biodiverzitás megőrzése,
valamint a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.
(3) A környezet védelmével összefüggésben Újszász Város Önkormányzata külön rendeletekben
szabályozta az alábbi területeket:
a) települési hulladékgazdálkodás;
b) helyi állattartás;
c) köztisztaság;
d) közterület használat;
e) épített értékek védelme.
3.§ (1) E rendelet alkalmazásában:
a) biodiverzitás: az élővilág és az élőhelyek sokfélesége, a fajok összessége, a fajok genetikai
változatossága;
b) fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a
természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat
takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség
javítását és a sokféleség megőrzését;
c) ingatlantulajdonos: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan tulajdonosa, bérlője,
használója;
d) környezeti elemek: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
e) parti sáv: a vizek partvonala mentén húzódó, meghatározott szélességű területsáv, amely a
vízgazdálkodással kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja;
f) vízelvezető rendszer: a csapadék – és belvízelvezetésre szolgáló árokrendszer, bel- és külterületi
csatornahálózat.
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2. Az egyes környezeti elemek védelme
4.§ (1) A kerti hulladék (betegséggel érintett fás részek; felmagvazott gyomvegetáció) égetése csak
a környezet és a szomszédok szükségtelen és indokolatlan zavarása nélkül végezhető.
(2) A kerti hulladék égetése során más anyag vagy egyéb hulladék égetése tilos.
(3) A kerti hulladék égetése a tűzvédelmi rendszabályok betartása mellett lehetséges.
(4) Az égetés tilos ünnepnapokon, városnapon, egyes városi és intézményi rendezvények (ballagás,
sport- és kulturális rendezvények közterületen megrendezett ünnepi eseményei) időtartama alatt.
5.§ (1) A vízelvezető rendszerbe tilos a csapadék- és belvízen kívül más, szennyező hatású anyagot
juttatni.
(2) A vízelvezető rendszer kialakított keresztmetszetét tilos szűkíteni vagy betemetni. Az ingatlanok
területére történő beközlekedéshez kialakított kapubejárókhoz áteresz csövet kell lefektetni.
(3) A vízelvezető rendszer elemeiben tilos lekaszált füvet vagy nyesedéket elhelyezni, felhalmozni.
(4) Egyetemlegesen minden vízfolyásba, azok medrébe, hullámterébe bármilyen halmazállapotú,
vízszennyezést okozó anyagot juttatni tilos.
(5) A kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások és állóvizek mentén 6 méter, míg önkormányzati
vagy más, nem állami tulajdonban lévő vízfolyások és állóvizek mentén 3 méter a parti sáv
szélessége. A meghatározott parti sávra figyelemmel kell lenni a beépítés, hasznosítás és kezelés
során.
(6) A parti sáv csak a vízgazdálkodási szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható,
hasznosítható.
(7) A parti sávot a vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosultak vagy kötelezettek a
meghatározott szélességig használhatják.
6.§ (1) Fák törzsén vagy élő növényzeten tilos hirdetményt, reklámot vagy plakátot – ide értve a
választási plakátot is – elhelyezni. Az ily módon elhelyezett hirdetményt, reklámot vagy plakátot a
jegyző az észlelést követően haladéktalanul, annak kihelyezőjének vagy tulajdonosának értesítése
nélkül eltávolíttatja.
(2) A fás szárú növények szándékos és indokolatlan – a 6.§ (3) bekezdésben foglaltakkal ellentétes
– megsértése, csonkítása, károsítása vagy elpusztítása tilos.
(3) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények gondozásáról,
szakaszerű kezeléséről.

3. Az ingatlangondozás szabályai
7.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonában álló vagy általa használt ingatlan területét
rendezett formában tartani.
(2) Az ingatlan rendezett formában tartása keretében különösen köteles:
a) az ingatlan területén felnövő füvet rendszeresen lekaszálni;
b) az ingatlan területét egész évben gazmentesen tartani – különös tekintettel az allergén
gyomnövényekre;
c) az ingatlan területén tárolt anyagokat (tűzifa, takarmány, építőanyagok, gépek-berendezések-

3
alkatrészek, komposzt, egyéb anyagok) rendezett formában, az ingatlan határától/kerítésétől
legalább 1 méter távolságra elhelyezni;
d) a hulladéknak minősülő anyagoknak rendszeres – arra kijelölt helyre történő –
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni;
e) szükség esetén kártevő-mentesítésről gondoskodni;
f) a csapadékvíz ingatlanon belüli szikkasztásáról vagy szakszerű elvezetéséről gondoskodni.
8.§ (1) Az ingatlanok gondozása során 22.00 és 06.30 óra között tilos a zajjal járó berendezések
(pl.: fűnyíró, fűrész) használata, valamint a zajjal járó építési tevékenység (pl.: áramfejlesztő,
betonkeverő, csiszoló- és vágógépek működtetése). Ez a rendelkezés a külterületen található
ingatlanokra nem vonatkozik.

4. Záró rendelkezések
9.§ (1) Aki a környezeti elemekben vétkes magatartásával kárt okoz, továbbá e rendeletben
foglaltakat megsérti – amennyiben cselekménye súlyosabbnak nem minősül –, szabálysértést követ
el, és ezért 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A Képviselő-testület felkéri a város civil szervezeteit, intézményeit, valamint a lakosságot, hogy
a rendeletben megfogalmazottak megvalósítását segítsék elő.
(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.

Újszász, 2011. november 29.

Ph.
Molnár Péter
polgármester

Boros Péterné
jegyző

