ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére.
Tárgy:

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület májusi ülésén a helyi környezetvédelemről szóló rendeletünk
módosítását kezdeményeztük két gyakorlati problémával kapcsolatban.
Az egyik, hogy az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók
kötelesek a szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal –
május 15-ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő
bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű részének kaszálásáról
(fűnyírásáról) 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 másik, hogy a hatékonyabb fellépés érdekében a közterületen sétáltatott kutya felügyeletét
ellátó személy a kutya sétáltatása, futtatása során köteles legyen az állat által okozott
szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy arra alkalmas egyéb eszközt magánál
tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni.
A Képviselő-testület 120/2015. számú határozatával a fentiekben
rendeletmódosítás tervezetét megismerte és az ebben foglaltakat elfogadta.

részletezett

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket az elfogadásuk előtt
véleményeztetni kell a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel és tájékoztatásul
meg kell küldeni a szomszédos önkormányzatoknak is.
A helyi környezetvédelmi rendeletünk tervezetét véleményeztetésre megküldtük a Vas Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére, illetve
tájékoztatásul megküldtük a szomszédos önkormányzatok részére is. A hivatkozott jogszabály
alapján a a környezetvédelmi igazgatási szerv 30 napon belül tájékoztatja véleményéről az
önkormányzatot. A határidő eltelt, a tájékoztatást nem kaptuk meg.

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 hatása: E rendelet hozzájárul egy tisztább és
egészségesebb környezet kialakításához.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: az új szabályok bevezetése esetén
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lehet, hiszen csökkenhetnek a
közterületek takarításának költségei.
Környezeti és egészségi következménye: jelentős, amennyiben e rendeletnek is
köszönhetően előrelépés törénik egy tisztább és egészségesebb környezet érdekében.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások
csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban elhanyagolt

ingatlanok felszólítása esetében bár itt most csak az eddig is meglévő feladatot korábban kell
majd végrehajtani.
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a területen a szabályozás, nem
tudunk egy tisztább és egészségesebb környezett kialakítása irányába előre lépni.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát

Szentgotthárd, 2015. augusztus 04.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja alapján a következőket rendeli
el:

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2. §-át az alábbi (11) bekezdésekkel egészíti ki:
„(11) 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.”
2.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:
(Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban)
„6. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a
szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő
bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról
gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségét 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”.

3.§ E rendelet 2015. október 01-én lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Kihirdetés napja:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás
1. §-hoz: az ingatlanok tisztántartási kötelezettségére pontosabb szabályokat állapít meg a
rendelkezés
2. §-hoz: az állattartókra kiegészítő szabályt fogalmaz meg
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás miatt
célszerű ebben az időpontban

