Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet
hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése. Környezetvédelmi
beszámoló
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. június 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet bevezetése
A helyi környezetvédelem előírásait a 22/2001. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza.
Ezt a helyi rendeletet a Képviselő-testület ugyan már 23 (huszonhárom) alkalommal és 121
(százhuszonegy) pontban módosította, de az elfogadása óta jelentős változások következtek
be a terület központi szabályozásában.
Legutóbb a 2019. április 25-i ülésen foglalkozott a Képviselő-testület a jelenlegi rendelet
felülvizsgálatával, hatályon kívül helyezésével és új rendelet megalkotásával.
Emlékeztetőül a fent említett ülés 77/2019. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezet- és
természetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának
szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.
A Rendelet - tervezet 5. mellékletébe az Előterjesztésben szereplő 1. számú javaslatok
tartalmát kell belefoglalni
Az elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztályával, majd a rendelet-tervezet végleges szövegét a testület elé
kell terjeszteni.
A határozat elfogadását követően (2019.05.06-án) megküldtük véleményezésre a rendelettervezetét a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának
(továbbiakban: Hivatal) és tájékoztatásul a szomszédos települések önkormányzatai részére.
A rendelet-tervezetet a Hivatal kifogás nélkül elfogadta (3. számú melléklet), a környező
települések részéről nem érkezett vélemény, ezért a rendelet-tervezet végleges szövegét újra a
képviselő-testület elé terjesztjük.
A helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek védetté nyilvánítása kapcsán a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) szabályozásainak
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megfelelően megküldtük a helyileg illetékes Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának a
Képviselő-testület javaslatait véleményezés céljából.
Emlékeztetőül a képviselő-testület javaslatai:
1. Helyi jelentőségű védett természeti területek
1.1. Kolostorpark, illetve a színház és a barokk templom környezetében lévő területek
(Szentgotthárd 1., 3., 14/2., 15., 21., 23/1., 23/2., 23/3., 23/5., 24., 25/3., és 26. hrsz-ú
területek). A helyi és országos jelentőségű védett természeti területek nyilvántartásában
17/33/TT/83 törzskönyvi számon (hatályba lépés 1983.) helyi jelentőségű természetvédelmi
terület jelenleg is a Kolostorpark egy részének a területe a szentgotthárdi 14/1.
(magántulajdonú ingatlan), 15., 24., 25/1., 25/2., 25/3. hrsz.-ok megjelölésével.
2. Helyi jelentőségű védett fák
2.1. A Kolostorparkban lévő (hrsz. 25/3) 2 db platánfa (Platunus hybrida). A védelem célja: a
magas korú, tekintélyes méretű fák megőrzése
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság előterjesztette kérelmünket minisztériumuk felé,
azonban hozzánk még nem érkezett meg a véleményük. Előzetesen azonban javasolták a
„természetvédelmi terület” feliratú hatósági táblák kihelyezését. A lakosság és a városba
érkező turisták körében is pozitív lenne ha látnák és elmondhatnák, hogy a település
központjában is van természetvédelmi terület.)
(Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az 1. számú melléklet szerinti véleményt küldte. Ennek
alapján javasolja a „természetvédelmi terület” feliratú hatósági táblák kihelyezését. A
lakosság és a városba érkező turisták körében is pozitív lenne ha látnák és elmondhatnák,
hogy a település központjában is van természetvédelmi terület.)
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: tekintettel atrra, hogy itt egy jelenlegi szabályozás újragondolása történi és a
jelenlegi rendelet szövegből első sorban azok a dolgok kerülnek ki amelyeet magasabb rendű
jogszabály műr szabályoz, ezért a rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes
társadalmi hatása nem lesz. .
Gazdasági, költségvetési hatás: szint én az újraszabályozás miatt külön új hatások nem
várhatók.
Környezeti és egészségi következménye: Jelentős hatása van, hiszen ezt as területet érinti
elsősorban. A rendelet szabályozza, ezáltal megvédi a környezetünket ami ettől kezdve
egészségügyi kihatással is járni fog.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Többletfeladatot nem jelent.
A jogalkotás elmaradásának esetén:
A jelenlegi rendeletszöveg sokszor módosított, nehezebben átlátható és néhol nem is jó. A
rendelet el nem fogadása esetén a jelenlegi szabályozás marad.
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II. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az Önkormányzat 2013. április 01-vel a Müllex
Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd
hulladékkezelésére. A rendszer állami átalakítása során 2017. április 05. napjától 2017.
december 31-ig új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A
szerződést 2017. december 5-én megújítottuk így a szerződés szerinti közszolgáltatás
időtartama 2017. december 5-től 2020. június 30-ig tart.

•
•

A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az előterjesztés készítéséig nem
adott tájékoztatást. Emlékeztetőül a 2018. szeptemberi környezetvédelmi beszámolóhoz
küldött tájékoztatása:
„Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2017. április 5-től látja el közszolgáltatási feladatokat a településen. A közszolgáltatást
alvállalkozó bevonásával végzi, aki a korábbi települési szolgáltató társaság.
A korábbi közszolgáltató szolgáltatási színvonalát emeltük 2017. év folyamán a településen.
A közszolgáltatást 2017.07.01. napjától heti rendszerességgel végezzük a településen a
kommunális hulladék tekintetében.
Szentgotthárd településen Zöldudvart (hulladékudvar) működtetünk, ahol a lakosság részéről
térítésmentesen veszünk át szelektíven gyűjtött hulladékot (19 féle hulladék átvétel).
Feladatainkat a helyi rendelettel és az OHKT 2017. évi előírásaival összhangban végezzük.
A jövőre vonatkozó terveink: Az OHKT előírásainak és az NHKV Zrt. irányelveinek,
útmutatásainak betartása mellett magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása a település
polgárai részére. Az integrációval megbízott koordináló szervezet vezetője pillanatnyilag
kinevezés alatt áll, ezért hosszú távú tervekről egyelőre nem tudunk tájékoztatást nyújtani.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól
kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a
jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes
adatait.
A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása 2018-ra lezárult. Az NHKV Zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1-től a
Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot (Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt.,
konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.) bízta meg a díjhátralékok beszedésével
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összefüggő egyes feladatok ellátásával. Ennek köszönhetően 2018 februárjában elindult az
elmaradt számlák kiállítása a város területén is.
2013. április 01-től a városban kötelező lett a szelektív gyűjtés. A fent idézett levélben
írtakkal ellentétben a szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a
vegyes, illetve a sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio)
hulladék elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása
hetente, a szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. A használt
sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak egyrészt a város területén
kihelyezett központi gyűjtőbe (volt Smatch üzlet mögött), vagy háztartásonként gyűjtő
tégelyben lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos hulladék elszállításáról a
szolgáltató helyi vállalkozón keresztül gondoskodik. A szolgáltató regisztráció alapján
elektronikus levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj
gyűjtésével kapcsolatos tudnivalókról. Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedényeket is szolgáltató biztosítja.
Az STKH NKft.-vel kötött szerződés alapján a közszolgáltató azon lomhulladékot, amely
gyűjtéséről illetve átvételéről a közszolgáltató egyéb módon nem gondoskodik, lomtalanítás
keretében az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal veszi át. A tavalyi évben
Közszolgáltató ügyfélszolgálatához, ügyvezető igazgatójához, illetve a településünk területén
a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó alvállalkozójához intézett többszöri
megkeresésünk végül célt ért és a szolgáltató 2018. december 01-én, illetve december 08
megszervezte.
A szolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos
hulladékokat (lomokat) szállította el. A gumiabroncs és az elektronikai hulladékokat elvileg
nem lehetett kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a hulladékudvarban biztosított.
Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehetett az építési törmelék, faág, fanyesedék,
veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és kereskedelmi
tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A fenti egyértelmű meghatározások ellenére
idén is kerültek ki a lomtalanítás során közterületre olyan hulladékok, amelyeket a szolgáltató
nem szállított el. Ezeket a hulladékokat a SZET Szentgotthárdi Kft. gyűjtötte össze és
szállíttatta el, amelynek költsége 245.364,- Ft, a költségviselő az önkormányzat.
A szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.által üzemeltetett hulladék (zöld)
udvarban van lehetőség. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és csütörtökön 8.0016.30 óráig), valamint minden hó 1. szombatján 8.00-16.30 óráig tartott nyitva. A
közszolgáltató önkormányzatunk előzetes tájékoztatása nélkül ezen nyitvatartási időt az
alábbiak szerint változtatta meg: kedd és csütörtöki napokon 8.00 -15.30-ig, minden hó 1.
szombat: 8.00 -15.30-ig. 2019 május 14-én elküldött levelünkben javasoltunk új, a lakosság
számára is kedvezőbb nyitvatartási idő bevezetését (kedd és csütörtök 10.00-18.30, minden hó
1. szombatján 9.00-16.30). Választ, ahogy azt korábban megszokhattuk ezúttal sem kaptunk.
A zöldudvarban lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon, a
szolgáltató elérhetőségein (94/200–563, http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-
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uzemeltetese/ ), valamint a helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség
tájékozódni.
Sajnos idén is sok esetben elektronikai hulladék került ki a közterületekre, valamint
üveggyűjtő konténerekbe, illetve jobb esetben azok mellé. A szétbontott elektronikai hulladék
már veszélyes hulladéknak minősül és így már nem lehetne közterületen tárolni, illetve az
elszállítására és kezelésére is már más szabályok vonatkoznak. A szétbontott elektronikai
hulladékoknál az sem megoldás, hogy vegyes hulladékként a szolgáltató lerakójába kerül,
mert egyrészt ez nem felelne meg a szabályoknak, illetve másrészt a lerakóban a hulladékok
begyulladását eredményezheti, amely komoly bírságot vonhat maga után. A szabálytalanul
kihelyezett hulladékokat (elsősorban elektronikai hulladékot) összegyűjtését idén is a SZET
Szentgotthárdi Kft végezte. A probléma megoldásához a lakosság eddiginél sokkal
hatékonyabb együttműködésére lesz szükséges, ennek érdekében pedig sokkal komolyabb
lakossági propagandára, tájékoztatásra..
A lomtalanításon kívüli időszakban a háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban
van lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.
Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a
hulladékudvarban történik.
Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget
működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált
formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. januári ülésén hozott
döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig megszüntette és lényegében
ugyanezeken a helyszíneken üveg visszagyűjtési pontok alakultak ki. A Mártírok úti
tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő sziget, mivel ebben a tömbházban nem
tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy
sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális hulladéklerakónak
gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin közlekedők időnként
hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További indok volt, hogy a 2013. április
01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési rendszer kötelezővé tette a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt szükség a PET-palack és a papírhulladék gyűjtőkre.
Emiatt is fontos, hogy a szigeteket az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet szüntetni
az említett Mártírok úti kivételével. Sajnos a megszüntetés után az üveg visszagyűjtési pontok
környezetében sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális lerakása. Ez a néhány
embertársunkra jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel a hulladékudvarban
mindenki ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási
lomokat. Az is igaz, hogy nemcsak ilyenek kerülnek ki a közterületre, hanem többször is az
addig a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack, stb.
Továbbá még inkább sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül ezekbe a
kukába, vagy környezetükbe.
A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa,
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használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már
többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb.
A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik.
Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri
alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján a
SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken
pedig a közszolgáltató saját gépjárművével.
A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi,
visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi,
visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az
önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság
számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban,
továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a
környezettudatos nevelés érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben
keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal
szerződött szervezet az intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős hatósági
engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő egykori
törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az önkormányzat feladata.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített
városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás alapján a SZET
Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön
megbízások alapján történik évente két, vagy három alkalommal, illetve allergén növények
megjelenése esetén A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött
megállapodás alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z.
utca – Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt
hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”)
ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. 2016-tól az Apátistvánfalva felé vezető
út mentén elszórt hulladék összegyűjtésére is megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék
Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot.
Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek munkáját.
2018-ban önkormányzatunk a SZET Szentgotthárdi Kft-t megbízva több szeméttel teleszórt
területet is tisztított (Hunyadi úti temető után, Rábafüzesi temető mellett, Széchenyi úton,
Akasztó-dombon).
A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi Kft.
részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok,
illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva hulladékgyűjtési akciók is
zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét.
Helyi hulladékgazdálkodási terv
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- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő települési
(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi
hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére
írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a
környezetvédelmi hatóság fogadja el.
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban:
Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá
a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az
automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013-ban.
A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt az idei
évben lezárult. A mérési adatok a http://levegominoseg.hu honlapon az automata mérőhálózat,
illetve az értékelés menüpontok alatt érhetőek el.
Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel
szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első
fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal
Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-től
Szentgotthárdon az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók
kötelesek május 15-ig, illetve szeptember 15-ig gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa,
használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen
felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére
rendbe hozattathatja. A tavalyi 20 ingatlan tulajdonosát szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra,
illetve négy ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Egy ingatlan
esetében nem lehet elérni a tulajdonost/tulajdonosokat. Az idei évben is elkezdődött az
ingatlantulajdonosok felszólítása, eddig 17 db felszólítást küldtünk ki.
3. A vizek védelmével kapcsolatban:
A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatornahálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat
mihamarabb meg kell találni. Farkasfa esetében a kiépült máriaújfalui végpontra történő
csatlakozás lehetősége nincs meg, mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem teszik
lehetővé a pályázat eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv
Infrastruktúra Kft. által készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész
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szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban kialakított
projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a regionális rendszer
kihagyásával közvetlenül a Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi
hálózat.
Tekintettel arra, hogy a költségek nagysága, a kiépítés nehézségei illetve Jakabháza esetén az
alacsony lakosságszám miatt a megszokott szennyvízvezetéken összegyűjtött szennyvíz
szennyvíztisztítóban tisztítása rendszer kialakítására mai ismereteink szerint nem lehet
pályázatot nyerni, más megoldásban kell gondolkodni. Nagyobb esély lehetne pl. a most
Apátistvánfalván pályázatból elinduló egyedi biológiai tisztításra – ennek látható eredményei
lesznek már 2020-ban, így a tapasztalatok alapján el lehetne indulni ebbe az irányba is.
Tekintettel arra, hogy közös önkormányzati hivatalként mi szervezzük a projekt
megvalósítását Apátistvánfalván, így közvetlen tapasztalataink lesznek erről. Meglátásunk
szerint 2020-ban el lehet kezdeni az előkészítést az addigi apátistvánfalvai tapasztalatainkat
is felhasználva Farkasfán és Jakabházán.

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállítása:
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás
2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Szentgotthárd város és térsége területén a
települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti
Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató
beszámolója jelen előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható. A beszámolóban kért nem
természetes személyek felé érvényesítendő díjmódosítás külön előterjesztés tárgyát képezi.
A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat
eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követő 5 év
fenntartási kötelezettség terhelte a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időszak lejárt. 2017.
októberében a tulajdonos felajánlotta megvételre a területet. A területet az önkormányzat az
Őr-Nyék Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvánnyal közösen megvásárolta. A
területet az Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza.
4. Zöldterületek fenntartása és kezelése:
A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő
fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) is
akadályozza.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási
feladatait részben a Horgászegyesület, részben pedig az önkormányzat látja el megbízási
szerződések útján. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly
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problémákat okoztak az éjszakai rongálások. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is birtokba
vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-ben
kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget is és
ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását. Tavaly a strand területén előírt havi
vízminták közül egyszer előfordult, hogy a víz minősége - valószínűleg a vizsgálatot
megelőző nagy mennyiségű és intenzív esőzések miatt - nem volt fürdésre alkalmas és rövid
időre az ÁNTSZ megtiltotta a fürdést a strandon, azonban a megismételt vízminőség vizsgálat
eredménye már megfelelő volt és fel lehetett oldani ezt a tiltást. Ezenkívül a többi vízminta
vizsgálat megfelelő eredményt hozott. Az idei első vízminták eredménye is azt mutatja, hogy
a tó vize alkalmas a fürdőzésre.
Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az eb
tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat
tiltott területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el.
Ez azért veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár
súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. A helyi környezetvédelmi rendeletünk
alapján az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az ebek
okozta szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére
alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására
bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével
megbízott személy kötelessége.
A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi
hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. a fanyesedéket
egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor ledaráltatja, a fűnyesedéket
pedig saját maga komposztálja.
5. Zajvédelem:
2018-ban vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási
határértéket. Jelenleg egy eljárás van folyamatban hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos
bejelentés miatt.
A Szentgotthárd éjszakai csendjének biztosítására létrehozott együttműködés a jelek szerint
funkcionál – az éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek miatt hivatalos bejelentés nem
érkezett.
6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak
figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új
(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi
linkre kattintva érhető el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A 2015-2020.
közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015.
(VI.17.) számú OGY határozatával fogadta el. Véleményünk szerint a környezetvédelmi
programunk felülvizsgálatára jelenleg nincsen szükség.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti állapotáról szóló beszámolót,
továbbá az új környezetvédelmi rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat
határozza meg: .....
Határidő:
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2019. június 13.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés 1. számú melléklete
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…...) önkormányzati
rendelete
a helyi környezet- és természetvédelem szabályairól
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében
és (4) bekezdés b) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés
b.) pontjában, a 62.§ (1) - (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése után a következőket
rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, a környezeti károk megelőzése,
csökkentése, megszüntetése, a környezet meglévő állapotának fenntartása, illetve fejlesztése
érdekében:
a) az ingatlanok és közterületek tisztántartására, a zöldterületek és zöldfelületek megóvására
vonatkozó szabályokat megállapítsa
b) a levegőtisztaság védelem területén megállapítsa az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat
c) a víz védelemére vonatkozó szabályokat megállapítsa
d) a zajvédelem területén megállapítsa a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat
2. A rendelet hatálya
2. § A helyi rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd város közigazgatási területére, minden természetes
és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy
ideiglenes jelleggel a város területén laknak, tartózkodnak, illetve tevékenykednek.
3. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:

(1) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek-,
valamint a közterületek tisztántartása,
(2) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek
tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése, valamint a hulladék ártalmatlanítási és
hasznosítási tevékenység,
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(3) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság
mentesítése, illetőleg pormentesítése,
(4) zajvédelem fogalomkörébe tartozó alapfogalmak:
a) mobil szabadtéri üzemeltetés (vagy műsorszórás): olyan üzemeltetés, amelynek
során a hangsugárzó berendezés változtatja a helyét;
b) hangsugárzó berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a
hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki;
c) hangsugárzó berendezés üzemeltetése: a hangosító berendezéssel történő
műsorszórás, illetve műsorszolgáltatás;
d) különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg,
hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás
mások nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangsugárzó berendezésnek. Különleges
zajokozásnak minősülnek különösen: a szabadtéri sport, kulturális, egyéb (pl. politikai,
szórakoztató, stb.) rendezvények (különösen bemutatók, térzenék, ünnepségek,
felvonulások, tüntetések, cirkusz, vidámpark, stb.)
e) magas zajkibocsátással járó rendezvények: olyan zajokozás, mely mások nyugalmát
jelentős mértékben zavarhatja;
f) műsorszórás: hangsugárzó berendezéssel a környezetbe történő bármilyen célú
hangkibocsátás;
g) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében
jellemzően nyitott nyílászárók mellett;
h) műsorzaj: a műsorszórás következtében a környezetben létrejövő hangnyomásszint;
i) zajterhelés: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;
j) üzemszerű hangsugárzó berendezés: pályaudvarokon (vasúti, autóbusz) az
utazóközönség eligazítása, illetve a közlekedés lebonyolítása, biztonsága céljából
üzemelő hangsugárzó berendezés;
k) alkalmi rendezvény: a nem rendszeresen, visszatérően megtartásra kerülő
rendezvény.
(5) Hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző
fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben,
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely,
szabványosított edényzettel.
(6) Diszkó-rendezvény: Vendéglátó üzletben-kivétel zenés szórakozóhely és diszkó
üzletkörök-alkalomszerűen folytatott gépzene szolgáltatás. Az üzletben folyamatos gépi
szellőztetést, és a vendégek részére a szórakozóhely légterétől elkülönülő, attól hűvösebb,
csendes, pihenésre alkalmas, ülőhelyekkel ellátott helyiséget kell biztosítani. Az üzletben az
ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét-mellékhelyiségen kívül is
biztosítani kell.
(7) Zöldfelület: A bel- és külterület lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari- és raktár-, közlekedési- és
egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, növényzettel borított
területe.
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(8) Zöldterület: A belterület részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más
terület-felhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része (park, liget, sétány, játszótér,
vagy egyéb fásított, illetőleg parkosított zöldterület).
4. Köztisztasági előírások
4. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója
(haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.
(2) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a szükségesség
mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal –beépített belterületi ingatlan esetében
május 15-ig, beépítetlen belterületi ingatlan esetében június 15-ig, illetve szeptember 15-ig
ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az
ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról gondoskodni.
(3) Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a telekhatártól az úttestig terjedő valamennyi zöldsáv)
folyamatos tisztántartását (kaszálását) az egyes ingatlanok tulajdonosa, kezelője, használója
(haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles elvégezni, vagy saját költségen
elvégeztetni.
(4) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló
irtásról való gondoskodás.
(5) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 4. § (1) – (3), illetve (5) bekezdésben foglaltakat nem
teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a
tulajdonos, használó költségére és veszélyére a hivatkozott bekezdésekben meghatározott feladatokat
elvégezteti.
(6) A Szentgotthárd város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató
létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek
minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek
továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla stb.)
jó karbantartásáról gondoskodni.
(7) Szentgotthárd Város Önkormányzata évente egy alkalommal településtisztasági (lomtalanítási)
napot szervez. A településtisztasági napon kívül a lakossági körben keletkező és jogszabályokban
meghatározott hulladékok átvétele a hulladékudvarban biztosított. A településtisztasági nap során a
méretüknél fogva a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladékokat, lomokat kell a szállítójárművel
megközelíthető közterületre kihelyezni. A bezsákolt háztartási hulladékok, a gumiabroncs, az
elektronikai hulladék, az építési anyag (homok, mészhidrát, cement, egyéb építési hulladék), a
törmelék, a faág, a fanyesedék, a veszélyes hulladékok, az autó- és egyéb bontási műveletekből, az
ipari- és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékok, valamint a szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben elhelyezhető hulladékok a
településtisztasági nap során közterületre nem helyezhetőek ki.
5. Üveggyűjtési pontok, hulladékgyűjtő szigetek
5. § (1) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő
pontok felsorolását a 3. melléklete tartalmazza.
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(2) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő
szigeteken 1100 l. űrtartalmú speciális szelektív, zárral ellátott hulladékgyűjtő konténereket kell
elhelyezni. Az üveggyűjtési pontokon csak üveg-, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken pedig papír-,
üveg-, és PET-palack gyűjtő konténer(ek)t kell elhelyezni. A konténeren az abba bedobható hulladék
fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell.
(3) A hulladékgyűjtő szigetek működtetése, rendszeres ürítése és elszállítása továbbá tisztántartása a
mindenkori szolgáltató feladata.
(4) Az üveggyűjtési pontokon kell a megfelelő konténerbe elhelyezni a képződő üveghulladékot, a
tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőszigeteken kell - az érintett tömbház
lakóinak - a megfelelő konténerekben elhelyezni a képződő papír – üveg – PET – palack (műanyag
palack) - hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra rendszeresített konténerekbe rakhatók. A
konténerekbe más hulladék egyéb dolog bedobása, beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a
konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt
tulajdonosa köteles visszaszállítani.
6. Hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe való gyűjtésének rendje
6. § (1) A hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok átvételére és visszagyűjtésére az
Önkormányzat köteles megállapodást kötni a jogszabályi előírásoknak megfelelő szolgáltatóval
(Továbbiakban Gyűjtőponti Szolgáltató).
(2) A hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe gyűjtésének érdekében
önkormányzati gyűjtőpontokat (Továbbiakban Gyűjtőpontok) kell létesíteni, melyek felsorolását a 4.
számú melléklet tartalmazza.
(3) A Gyűjtőpontokon a Gyűjtőponti Szolgáltató által biztosított, a mindenkori jogszabályi
előírásoknak megfelelő, lezárt speciális szelektív gyűjtőedényeket kell elhelyezni. A gyűjtőedényen az
abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell.
(4) A gyűjtőpontokra a gyűjtőedények kihelyezése, a gyűjtőedények rendszeres ürítése és elszállítása
továbbá tisztántartása a mindenkori Gyűjtőponti Szolgáltató feladata.
(5) A gyűjtőpontokon kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni a hulladékká vált hordozható
elemeket és akkumulátorokat. A gyűjtőedénybe más hulladék egyéb dolog bedobása, beöntése TILOS!
Ha a bedobni kívánt hulladék az edény nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a gyűjtőponton
hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani.
7. Síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás
7. § (1) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő
járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról,
a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti
zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes terület) hintéséről, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak
eltávolításáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni. A járdaszakaszok tisztántartásakor a
környezetkárosító anyagok használata tilos. Közintézmények esetében a fentiekről az intézmény
vezetője gondoskodik. Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a járdaszakaszok melletti
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átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól
való megtisztításáról gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségeit nem
teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a
tulajdonos, használó költségére és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott feladatokat
elvégezteti.
8. Közterületek rendje
8. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a város területén a tulajdonában, illetve használatában lévő
közterületek tisztántartásáról, illetve a kihelyezett közterületi hulladékgyűjtők ürítéséről. Tilos
közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni.
(2) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módon
használni csak közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.
(3) A közterület-használati hozzájárulás kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő
berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. A kiadott
hozzájárulásban meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a költségviselési
kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is.
(4) A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett a közterületek beszennyezése tilos. A
közterületre hulladékot elszórni, eldobni, illetve egyéb szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönteni, kiengedni nem szabad. Tilos állati tetemet közterületen elhagyni.
(5) Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi tartózkodása
során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy a szennyezés
megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására
bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott
személy kötelessége.
(6) Tilos a közterületeken és egyéb közhasználatú területeken, valamennyi közkifolyónál, kútnál
járművet mosni.
9. Zöldterületek fenntartása és kezelése
9. § (1) A város területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.
(2) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő közhasználatú parkok építéséről,
felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.
(3) Tilos a közhasználatú, valamint a természetvédelmi területeken és az egyéb zöldterületen a hasznos
állatok, a védett madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, a tojások és fiókák
kiszedése és irtása.
(4) Tilos a zöldterületeken gépjárművel, valamint nem gépi meghajtású járművel közlekedni, azon
megállni vagy parkolni, kivételt képeznek az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozás
parkfenntartással kapcsolatos munkálatok végzéséhez szükséges járművei a munkálatok végzésének
ideje alatt. Ez a tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha jelzőtábla a zöldterületen történő behajtást,
közlekedést kifejezetten megengedi.
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(5) Tilos a közterületen lévő fákról az ingatlantulajdonos engedélye nélkül - a növényi részek (virágok,
levél, termés stb.) szedése. Az engedéllyel történő gyűjtés is csak oly módon történhet, amely a faj
vagy fajta káros megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához nem vezethet. A közterületen levő fák
törzsére reklámtáblát, plakátot elhelyezni tilos.
(6) Tilos a közterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását elősegítő módon megcsonkítani, illetve
a fák, cserjék rongálása, olyan kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
(7) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének
karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.
(8) A növényzet legkisebb ültetési (telepítési) távolsága az ingatlan határától (belterületen):

a) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor
(élősövény) esetében 0,5 méter,
b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, esetében 1 m,
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb
bokor (élősövény) esetében 2,0 méter.
(9) Köteles minden tulajdonos, használó az ingatlanán a közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé
nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.
(10) Közterületen fát, cserjét kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával, jogerős
fakivágási engedély birtokában lehet.
(11) A közterületen levő fa, cserje kivágására kiadott engedélyben

a) 1,5 m magasságban mért 30 cm törzsátmérőig kivágott fánként 20.000,- forint
kompenzációt kell előírni;
b) 1,5 m magasságban mért 30 cm törzsátmérő felett egyedileg megállapított mértékű,
pénzbeli kompenzációt kell előírni, ami nem lehet kevesebb az a) pontban
meghatározott összegnél és figyelembe kell venni legalább a kivágott fa törzsátmérőjét
illetve a kivágott fa életkorát.
(12) Közterületre gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
engedélyével telepíthető.
10. Helyi jelentőségű védett természeti területek
10. § (1) A Képviselő-testület az értékek megőrzése és fejlesztése érdekében a város területén helyi
jelentőségű védett természeti területeknek, illetve helyi jelentőségű védett fákká nyilvánítja az 5.
mellékletben felsorolt területeket, illetve fákat.
(2) A 5. mellékletben megjelölt park együttesek, illetve fák fenntartásáról, természeti állapotának
megőrzéséről a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat parkfenntartás keretében
gondoskodik.

11. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
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11. § (1) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
(3) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben
csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(4) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes
hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg kezeletlen tűzifa,
szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el.
(5) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők.
12. A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
12. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Tűzgyújtás és égetés a fentiek figyelembe vételével közterületen és ingatlanon belül szeptember 1től április 30-ig heti két alkalommal hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben
megengedett. Az égetés max. 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
(3) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl.
vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(4) A kerti hulladékot csak olyan megfelelően kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés
hősugárzása környezeti kárt nem okoz.
(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot ( pl.
PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék stb.).
(6) Vonalas létesítmény (közvasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől
számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.
(7) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
égetése tilos kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
(8) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék-elemi kár kivételével bármilyen más
okból eredően kigyullad.
(9) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(10) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés
befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell
szüntetni.
13. Hársas-tónál a tűzgyújtás szabályai

18

13. § (1) A Szentgotthárd – Máriaújfalui Hársas-tó környezetében az önkormányzat és intézményei
kivételével engedély nélkül kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken 6.00 óra és 22.00 óra között lehet
tüzet rakni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) A tűzrakás csak a Hársas-tó strand területén lévő kijelölt tűzrakó helyeken történhet;
b) A tűzrakás egyéb jogszabályi előírásokat (pl.: tűzgyújtási tilalom) nem sérthet;
c) A tűzrakást végző(k) folyamatosan fenntartják a tűzrakó helyek környezetében a rendet, a
tűz esetleges tovább terjedését kötelesek folyamatosan és a tűzrakás befejezésével
megakadályozni;
d) A tűzrakáshoz csak a tó üzemeltetője által a tűzrakó helyeknél biztosított, vagy tűzrakó által
hozott veszélyesnek nem minősülő papír-, illetve fahulladék használható.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakon kívül a tűzrakás szándékát annak megkezdése előtt írásban
be kell jelenteni a tógondnoki feladatot ellátó szervezet képviselőjének. A bejelentésben meg kell adni
a bejelentő vagy a tűzrakásért felelős személy nevét, címét és elérhetőségeit. A tűzrakásnál az (1)
bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltakat ekkor is be kell tartani.
(3) A tógondnoki feladatot ellátó szervezet köteles legalább a Hársas tónál jól látható helyen
elhelyezni a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat továbbá annak az elérhetőségét, akihez a bejelentést
meg kell tenni.
14. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
14. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban
szabad szállítani.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a
fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és
parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését
előírja.
15. A víz védelme Szentgotthárd város területén
15. § (1) Tilos vízjogi engedély nélkül a meglévő élővízfolyásokat (a Rába folyót és annak mellékágát,
továbbá a vízelvezető árkokat) eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának
viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. Az
ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti valamennyi átereszeknek, nyílt árkoknak, és annak
műtárgyainak, valamint a csapadékvíz összefolyó aknáknak a folyamatos tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról gondoskodni.
Csapadékvíz ingatlanról az önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő
kievezetése csak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulásával történhet. Ha az
ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való
eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére és
veszélyére a hivatkozott bekezdésekben meghatározott feladatokat elvégezteti.
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(2) Az önkormányzat köteles az árkok, átereszek, összefolyó aknák tisztításából származó földet a
bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani.
(3) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz
természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa
(kezelője, használója) - amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott
határidőn belül nem távolítja el - tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakódott anyag
eltávolításáért kártalanítás nem jár.
(4) A Rába és patatok és annak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai mentén
lévő partmenti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem
akadályozhatják, a Rábához és patatokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem
veszélyeztethetik.
(5) Tilos a szennyvizet kilocsolni.
16. Általános zajvédelmi előírások
16. § (1) Szentgotthárd város belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más
technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és a közcsendet sértő zaj okozása, különösen:
a) erős zajjal járó ipari tevékenység folytatása;

b) zajt keltő munkák végzése (különösen: fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő,
fűrészgép, stb. használata) 20.00-07.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon 08.00
óráig;
c) 22.00 órától 08.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, illetőleg nyitott ablakú
helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon való zavarása;
d) általában minden olyan tevékenység, amely mások pihenését, nyugalmát bármilyen
módon zavarja vagy zavarhatja.
(2) Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő üzemi létesítmény
felújítása, bővítése és korszerűsítése, illetve jelentős építési munka esetén a jogszabályban írott eljárási
rend szerint csak a jogszabályban meghatározott, megengedett zajterhelési határérték biztosítása
engedélyezhető.
(3) Szentgotthárd város területén a hangsugárzó berendezéseknél (szabadtéri üzemeltetés esetén) a
zajterhelési határértékeket a 27/2008.(XII.3.) KVVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Zajterhelési határérték túllépése nem engedélyezhető.
(4) Engedély nem adható ki: A város területén a megengedettnél nagyobb zajt, vagy rezgést okozó
tevékenység folytatására, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény telepítésére.
(5) A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi előírások
betartásával üzemeltethetők, fejleszthetők. A már meglévő, a környezetbe zajt kibocsátó ipari és egyéb
létesítmény fenntartója köteles zaj-gátló, szűrő berendezéssel a környezeti káros hatást az előírt érték
alá csökkenteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a létesítmény üzemeltetése, nyitva tartása
korlátozható, működési engedélye visszavonható.
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(6) E rendelet hatálya alá tartozó bármely hangsugárzó berendezés csak abban az esetben és olyan
módon működtethető, ha az zajvédelmi szempontból megfelel a város rendezési tervében továbbá a
jelen rendeletben előírtaknak.
(7) Adott terület zajterhelési alapértékeit a mindenkori rendezési tervekben megjelölt területi funkció
alapján kell meghatározni.
(8) A város belterületének zajvédelmi szempontú besorolását a 2. számú melléklete tartalmazza.
17. Csendes övezet
17. § (1) A város csendes övezeteinek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. Csendes övezet a
rendeltetése miatt zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény.
(2) Az övezetben zajt előidéző új tevékenység, valamint a meglévő zajkeltő tevékenység bővítése nem
engedélyezhető.
18. A különleges zajhatások zajvédelmi előírásai
18. § (1) A különleges zajokozás nem lehet olyan mértékű, mely érzékszervi észleléssel
megállapíthatóan az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.
(2) A különleges zajhatások kategóriájába tartozik különösen az olyan létesítmények és eszközök
alkalmi, vagy rendszeres működtetése, mint:
a) szabadtéri színpad, kerthelyiség, zenekari próbaterem, térzene, játszótér;

b) bármely zenés vagy táncos szórakozóhely, vendlátó-ipari egység;
c) kemping, sportpálya, strand;
d) vasút- és autóbusz-állomás, ha azoknak szabadban elhelyezett hangsugárzó
berendezése van, illetőleg ha a létesítmény tereiből a hangsugárzó berendezés
működése során zaj hallatszik ki;
e) hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad, vagy zárt térben
elhelyezett bármilyen hangsugárzó berendezés működésénél.
19. A hangsugárzó berendezések zajvédelmi követelményei
19. § (1) Hangsugárzó berendezés működtetéséhez a 19. § szerinti bejelentés szükséges.
(2) Ha a védendő helyiség a műsorszolgáltatás helyével azonos építményben van, a helyiségekre
vonatkozó zajterhelési határértékeket is be kell tartani. A védendő helyiségek zajterhelése a
meghatározó, ha oda a műsorzaj az épületen belül, a határoló szerkezeteken keresztül érkezik.
(3) Panasz-vagy közérdekű bejelentés esetén a működő helyhez kötött hangsugárzó berendezés által
okozott zajterhelés ellenőrizése érdekében zajvizsgálat rendelhető el. Ha a vizsgálat a határérték
túllépését igazolja, a vizsgálat költségeit a berendezés üzemeltetője köteles viselni. A határérték
túllépése esetén az üzemeltetőt rövid határidő kitűzésével olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre
kell kötelezni, melyek biztosítják a határérték betartását.
(4) E § hatálya nem terjed ki az üzemszerű hangosító berendezések üzemeltetésére.
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20. A hangsugárzó berendezések bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok
20. § (1) A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a létesítmény és a szomszédos
védendő helyiség közötti hangszigetelés, valamint a létesítmény jellege szerint az eljáró hatóság által
indokoltnak tartott határérték vizsgálat eredményét.
(2) Az eljárás során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más hangsugárzó berendezések
zajkibocsátását is úgy, hogy ezek együttes zaja nem haladhatja meg a megengedett értéket.

21. Környezet-, illetve természetvédelmi ellenőrzés
21. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a külön helyi rendelettel elfogadott települési
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt
feladatok megoldását és a programot szükség szerint, de legalább 2 évente felülvizsgálja. Az
állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés
esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja. Az állampolgári
részvétel gyakorolható személyesen vagy képviselő útján, társadalmi szervezetek révén, önkormányzat
útján.

22. Egyes eljárási rendelkezések
22. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyben Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.
(2) Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) Döntés előkészítésében és végrehajtásában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési, illetve a Hatósági és Koordinációs ügyek irodája működik közre.
(4) A zajvédelemre vonatkozó döntés meghozatala előtt minden esetben, egyébként szükség szerint
kell az illetékes szakhatóság és/vagy szakértő véleményét beszerezni.
(5) A tényállás tisztázására szemle megtartása kötelező

23. Záró rendelkezések
23.§ (1) A jelen rendelet 2019.július 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezetvédelem szabályairól
szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék,
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1. melléklet a …/…. (…..) önkormányzati rendelethez
Szentgotthárd város belterületének csendes övezete
A rendezési terv szerint 1. számú övezetbe sorolt terület: az üdülőterület, a kórház, a szanatórium
területe, a közparkok területe és a védett természeti terület
2. melléklet a …. (…..) önkormányzati rendelethez
Szentgotthárd város belterületének zajvédelmi szempontú besorolása
1.számú övezet
Ide tartozik az üdülőterület, a kórház, szanatórium területe, a közparkok területe és a védett természeti
terület.
2.számú övezet
Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel. Ide tartozik a város belterülete, az 1. számú övezetbe
tartozó területe, az Általános Rendezési Terv (továbbiakban: ÁRT) szabályozási tervlapján lehatárolt
városközpont területe és az iparterület kivételével.
3.számú övezet
Lakóterület és intézményterület tömör városias beépítéssel. Ide tartozik az ÁRT szabályozási
tervlapján lehatárolt városközpont területe az 1. számú övezetbe sorolt területek kivételével.
4.számú övezet
Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen.
3. melléklet a …/…. (…..) önkormányzati rendelethez
Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:
Szelektív hulladékgyűjtő sziget:

1. a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület)
Üveg-visszagyűjtési pontok:

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
3. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
4. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
5. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
6. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
7. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
8. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza buszváró épülete mellett)
9. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kultúrház mellett)
10. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
11. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
12. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
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4. melléklet a …/…. (…..) önkormányzati rendelethez

A használt elem gyűjtőpontok elhelyezkedése Szentgotthárdon
1. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
2. Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma (9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 1.)
3. Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.)
4. Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája (9970
Szentgotthárd, Füzesi út 7.)
5. Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája (9970
Szentgotthárd, Arany J. út 2.)
6. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája (9970
Szentgotthárd, Kossuth L. utca 12.)
5. melléklet a …/…. (…..) önkormányzati rendelethez
1. Helyi jelentőségű védett természeti területek
1. Kolostorpark, illetve a színház és a barokk templom környezetében lévő területek
(Szentgotthárd 1., 3., 14/2., 15., 21., 23/1., 23/2., 23/3., 23/5., 24., 25/3., és 26. hrsz-ú
területek). A helyi és országos jelentőségű védett természeti területek nyilvántartásában
17/33/TT/83 törzskönyvi számon (hatályba lépés 1983.) helyi jelentőségű természetvédelmi
terület jelenleg is a Kolostorpark egy részének a területe a szentgotthárdi 14/1.
(magántulajdonú ingatlan), 15., 24., 25/1., 25/2., 25/3. hrsz.-ok megjelölésével.
2. Helyi jelentőségű védett fák

25

Indokolás:
1. § -hoz:
A környezetvédelem ma a teremtett világ védelmét jelenti. Sajnos sok szempontból utolsó pillanatnak
gondoljuk a mai kort amikor még akadhat esély az elindult kedvezőtlen folyamatok visszafordítására.
Erre azonban csak akkor van esély, ha van erre végiggondolt szabályozás és az előírásokat azt
emberekkel be is tartatjuk
2. § A helyi rendelet hatálya Szentgotthárd város közigazgatási területére terjed ki, tehát teljesen
lokális..
3. §-hoz: értelmező rendelkezéeket tartalmaz – azokat a fogalmakat magyarázza, amelíekkel később a
rendeletben találkozni fogunk.
4. §.hoz: A köztisztaságra tartalmaz helyi előírásokat. Az egyes ingatlanok tulajdonosainak,
használóinak erre vonatkozó feladatait határozza meg.
. Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részeket is egyértelműsíti a szakasz.
Továbbra is rendelkezik az évente egyszeri lomtalanításról.

5. §-hoz: Szntgotthárdon ma már nincsenek hulladékgyújtó szigetek (egyetlken Mártírok útjai
résztól elteknintve, csak üveggyűjtő pontok. Ez a közterületek rendezettségét jelentősen javítja.
Tartalmazza az üveggyűjtési pontokra vonatkozó legfontosabb előírásokat.
7. §-hoz:
A téli síkosság elleni védekezés szabályait tartalmazza.
8. § .-hoz: a közterületek rendjét szabályozó előírások.
9. §-hoz: A közterületek mellett a másik fontos kérdés a zöldterületeink rendje, azok fenntartása. Az
érezhetően emelkedő átlaghőmérséklet, a romló lklimatikus feltételek láttán felértékelődnek a zöld
felületek, a parkok ls ligetek. Ezek fenntartását rendezi ez a szabályozás
10.§-hoz:
Ennek további formája a védett természeti területeink, védett fáink külön szabályozása.
11.§-hoz:
A helyi levegővédelem háztartásokra vonatkozó szabályozása ez.
12. § -hoz: Az avar és kerti hulladék kezelésére tartalmaz előírásokat.
13. § -hoz: A Hársas-tó népszerű kiorándulóhely, a lakott területtől távol van, különösen az esti óráktól
lehagyatott. Az ottani tűzgyújtás szabálYait külön előírások megfogalmazásával rendezzük ebben a §ban.
14. § -hoz: A levegő tisztasága szempontjából nagyon fontos kérdés a por kérdése. Külön szabályokat
fogalmaz meg a javaslat e területen is.
15. § -hoz: Szentgotthárdon két folyó, két tó, patakok, egyéb vízfolyások vannak, így az ezejre
vonatkozó helyi előírásokat is megfogalmazunk. Ide tartozik az árkok rendben tartására vonatkozó
szabályozás is.
16-20. §-hoz:
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A zajjal kapcsolatos előírások részletekbe menőek. A rendelet ebből a szempontból is övezetekre
osztja a várost, de rendelkezik az ipari zajról is.
22-23. §-hoz: eljárási szabályokat és technikai elkőírásokat fogalmaznak meg.
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Előterjesztés 2. számú melléklete
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Előterjesztés 3. számú melléklete
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