Fertőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
____/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) bekezdésében
és az 58. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, ugyanezen törvény 48. § (3)
bekezdésében
biztosított
véleményezési
jogkörében
eljáró
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. A környezetvédelmi alapról
1. § (1) Fertőd Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz
létre.
(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse a város környezetvédelmi és természetvédelmi
feladatainak ellátását:
a) szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása;
b) környezeti károk mérséklése;
c) környezeti ártalmak megelőzése;
d) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése;
e) zöldfelület gazdálkodás;
f) természeti értékek megóvása;
g) környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás, nevelés;
h) szükséges természetvédelmi intézkedések végrehajtása;
i) természeti értékek, területek, valamint azok természeti rendszereinek védelme, őrzése,
fejlesztése.
(3) Az Alap bevételét képezi a törvényben meghatározottakon túl:
a) fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása címén történő befizetések;
b) az önkormányzat által a költségvetésben az Alap javára elkülönített összeg;
c) állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott környezetvédelmi és természetvédelmi célú
pályázatokon nyert összegek;
d) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető úgy rendelkezik;
e) az alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatok;
f) adományok, juttatások.
(3) Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.
2. § (1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi problémák megoldására
lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását célzó tevékenységek
támogatására kell fordítani:
a) közterület-tisztaság elősegítése,
b) hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés,
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c) vízvédelem (pl. víztakarékos berendezések ösztönzése, vízbázisok védelme),
d) zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén gyomok elleni védelem, talajvédelem,
e) zaj- és rezgésvédelem,
f) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
g) környezetvédelmi oktatás, propaganda tevékenység,
h) a helyi jelentőségű védett természeti értékek és védett természeti területek megőrzése,
fenntartása (táblák kihelyezése, egészségvédelem, őrzés, a védelemből adódó különleges
eljárások többletköltségeinek finanszírozása),
ha) helyi jelentőségű védett értékek tulajdonosai, kezelői kártérítése,
hb) védelemre előkészítés (pl. értékvizsgálathoz szakértői vélemények),
hc) védett vagy védelemre javasolt terület megvásárlása, cseréje,
i) fenntartható használat, természetkímélő megoldások ösztönzése.
(2) A polgármester minden évben felhasználási tervet készít az Alap e rendeletben
meghatározott célok megvalósítását biztosító felhasználásáról, amelyről a Képviselő-testület
évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt (külön címen meghatározva a
bevételi és a kiadási tervszámot).
(3) Az Alapot az önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. Év végi
maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre át kell vinni.
(4) Az Alap felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületnek évente a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg köteles beszámolni.
2. Az ingatlanok tisztántartása
3. § (1) Fertőd Város kialakult városképének megőrzése és a hagyományok szerinti fejlesztése
minden ingatlantulajdonos és ingatlan használó kötelessége.
(2) A városkép védelmének, a kártékony állatok rejtőzésének megakadályozása érdekében
kötelező az ingatlanok folyamatos gyommentesítése és tisztántartása (törmelék és hulladék,
mentessé tétele) és a rendezett állapot folyamatos fenntartása.
(3) Amennyiben a belterületi ingatlantulajdonos a (2) bekezdésbeli kötelezettségének
felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a polgármester határozattal kötelezi az ingatlan
rendbetételére.
(4) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó-ipari létesítmények üzemeltetője a kirakatot,
homlokzatot, portált köteles tisztán tartani és a tevékenységnek megfelelő reklám céljára
használni.
3. Közhasználatú zöldterületek védelme
4. § (1) Zöldterületen gépjármű leállítása, szerelése, mosása, tisztítása tilos.
(2) Zöldterületre gépjárművel behajtani csak a közlekedési táblával jelzett helyen, vagy
munkavégzés céljából szabad.
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4. Levegőtisztaság védelme
5. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése szombat, vasárnap, valamint állami és
nemzeti ünnepek kivételével március 1. – április 30. között és október 1. – november 30.
között, délelőtt 8.00 óra és délután 18.00 óra között, egyszerre 1m3 mennyiséget meg nem
haladó mértékben megengedett.
.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék a háztartásban, kertben,
mezőgazdasági tevékenység során keletkező falomb, kaszálék, nyesedék, növényi
maradványok.
(3) Az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb zöld hulladékok kezelése
- a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves anyag tartalom
hasznosítása céljából - az alábbi módon ajánlott:
a) komposztálás,
b) beszántás/beásás a termőhelyen,
c) szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után elhelyezés a "zöld" hulladékgyűjtőkben,
d) kisebb mennyiség esetében a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedényzetben való elhelyezés,
e) szelektív gyűjtés, elszállítatás.

6. § (1) Az egyedi fűtőberendezéseket a háztartási tevékenység során úgy kell üzemeltetni,
hogy a keletkező légszennyező anyagok (égéstermékek) ne haladják meg a fűtőberendezésre
jellemző mértéket. Az egyedi fűtőberendezésekben kizárólag az adott berendezés használati
utasításában előírt tüzelőanyagok égethetők, veszélyesnek minősülő anyagok
(műanyagféleségek, gumi, vegyszer, festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok,
felületkezelt és/vagy ragasztott faanyagok) égetése tilos.
7. § (1) Porképződés megakadályozása érdekében a fedetlen talajfelületeket az ingatlan
tulajdonosának - a rendeltetés, lehetőségek figyelembevételével - növényzettel kell borítania.
(2) Porzásra hajlamos anyagok szállítása zárt, letakart rakományú járművel végezhető.
(3) Bűzös anyag szállítása csak légmentesen lezárt járművön végezhető.
(4) Építkezésnél, épületek bontásánál, tatarozásnál a kiporzás terjedését meg kell akadályozni.
5. A vizek védelme
8. § (1) Vízparton, vízfolyások, források közelében, közterületen gépjármű mosása tilos. .
(2) Nyílt csapadékvíz-elvezető árok tisztítása, karbantartása, az akadálytalan lefolyás
biztosítása elsősorban a terület használójának kötelessége, másodsorban az azzal szomszédos
ingatlan használójának kötelessége.
6. Zaj- és rezgésvédelmi rendelkezések
9. § (1) Közterületen rendezvény tartására, kivéve az Önkormányzat által szervezet
ünnepségeket, sportrendezvényeket:
a) október 1. – április 30-a között 10.00 és 22.00 óra között,
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b) május 1. – szeptember 30-a között 10.00 és 24.00 óra között kerülhet sor.
(2) A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közterület
használati engedélyben kell rendelkezni az (1) bekezdésben rögzített korlátozások
betartásával kapcsolatos kötelezettségről.
10. § Lakóterületi övezetben a vendéglátó egységek kerthelyiségében vagy teraszán hangosító
berendezést nem lehet üzemeltetni 22.00 óra és 10.00 óra között.
11. § (1) Építési-, bontási-, kivitelezési-, szerelési tevékenység – közútkezelői engedélyhez
kötött tevékenységtől, vagy közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve, így különösen csőtörés,
dugulás-elhárítás, lakóterületi övezetben – nem végezhető:
a) munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra között,
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 18.00 óra és 8 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 12.00 óra és 8.00 óra között.
12. § (1) Az ingatlanon háztartási igényét kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros főnyírást, motoros fakivágást,
kerti traktor működtetését - a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve, így különösen
veszélyesnek ítélt fa kivágását – nem végezhető:
a) munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra között
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 20.00 óra és 8 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 18.00 óra és 8.00 óra között.
13. § (1) Közterületi rendezvény keretében, vagy lakóépületek udvarán családi rendezvény
esetén pirotechnikai terméket 23.00 óráig lehet felhasználni, alkalmanként legfeljebb 30
percig terjedő időtartamra. Kivételt képez ez alól az augusztus 20-i és december 31-i, az
Önkormányzat által szervezett tűzijáték időpontja és időtartama.
14. § (1) Mobil szabadtéri hangosító berendezés, így különösen hirdető autó lakóterületi
övezetekben nem üzemeltethető:
a) munkanapon 18.00 óra és 10 óra között
b) munkaszüneti napon, vasárnap és ünnepnapon.
7. Szeszesital fogyasztása közterületen
15. § (1) Közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) A tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedély alapján elhelyezett és ott
közvetlen kiszolgálást végző árusítóhelyekre és alkalmi jellegű (különösen: vásár, majális)
rendezvényekre.
8. Ellenőrzés
16. § (1) A rendelet előírásainak teljesülését a jegyző a helyszínen ellenőrizheti.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) az ingatlan tulajdonosa, használója,
kötelezettségének nem tesz eleget;
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b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó-ipari létesítmények üzemeltetője, ha a
kirakatokat, homlokzatokat, portált nem tartja tisztán és nem a tevékenységnek
megfelelő reklám céljára használja;
c) zöldterületen gépjárművet leállít, szerel, mosás, tisztít;
d) zöldterületre gépjárművel behajt;
e) kerti hulladékot és avart éget belterületen a 5.§ (1) bekezdésben foglalt kivétellel;
f) vízparton, vízfolyások, források közelében, közterületen gépjárművet mos;
g) terület használója, vagy az azzal szomszédos ingatlan használója a nyílt csapadékvízelvezető árkot nem tisztítja;
h) aki e rendelet 9-12. §-ban leírt zaj- és rezgésvédelmi rendelkezéseket megszegi;
i) aki közterületen szeszesitalt fogyaszt.
(3) Az eljárás lefolytatásra és közigazgatási bírság végrehajtására a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az eljárás lefolytásása tekintetében a Képviselő- testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre
ruházza.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt kiszabható közigazgatási bírság
legmagasabb összege 150 000 Ft.
(6) Helyszíni intézkedés során a tiltott, közösségellenes magatartást elismerő személlyel
szemben kiszabható helyszíni bírság legmagasabb összege 50 000 forint, melyet az elkövető 8
napon belül az önkormányzat számlájára történő befizetéssel teljesíthet.
17. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § Hatályát veszti a 6/1994. (VI.13.) önkormányzati rendelet, a 10/1996. (XI.28.)
önkormányzati rendelet, a 7/1999. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 8/2005. (IV.19.)
önkormányzati rendelet.

Kocsis Ferenc
polgármester

Ujlakiné Dr. Pék Éva
jegyző
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