Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
3/2011. (II.16.)
Önkormányzati RENDELETE
a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 31.§
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek tisztántartásáról
szóló 10/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati rendelet)
módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ Az Önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul:
„c) a közterület szennyeződéstől való megtisztítása;”
2.§ Az Önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés e) pontja a következők szerint módosul:
„f) a közterületek tisztántartása során a porzás okozta légszennyezettséget szükség esetén
locsolással, vízzel való tisztítással el kell kerülni.”

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Bánk, 2011. február 15.
Ivanics András
polgármester
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körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. február 16-án
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körjegyző
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a 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Általános indokolás

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. december 20-i ülésén rendeletet alkotott a
szilárd hulladékgazdálkodásról, valamint a közterületek tisztántartására vonatkozóan.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése
előírja, hogy a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét az illetékes környezetvédelmi
igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai
véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
A hivatkozott jogszabályhely alapján a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megküldtük a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére, véleményezés céljából.
A Felügyelőség napokban megérkezett véleménye és módosító javaslata alapján a rendelet-tervezetben
foglalt módosítást javasoljuk, az alábbi részletes indokok alapján.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A Felügyelőség a közterületek tisztántartását szabályozó rendeletet a következő előírással javasolja
kiegészíteni:
„A közterületek tisztántartása során a porzás okozta légszennyezettséget szükség esetén locsolással,
vízzel való tisztítással el kell kerülni.”
Indokolás: 2011. január 15-én hatályba lépett a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet. A Felügyelőség a levegő védelmével kapcsolatos fenti kiegészítő javaslatot a 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a alapján tette ,mely kimondja, hogy tilos a légszennyezés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget
okoz

2.§ -hoz
A Felügyelőség a közterületek tisztántartását szabályozó rendelet 2.§ c) pontjában foglaltakat kéri
átfogalmazni úgy, hogy ne legyenek a madarak nevesítve, kizárólag az ingatlan előtti közterület
tisztántartásáról szóljon.
Indokolás: Amennyiben a rendelet nevesíti a madarak általi szennyezést és nem általában a
szennyezések eltávolításáról szól, úgy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Tvt.) 68.§ (2) bekezdése alapján állami tulajdonban lévő védett madarak veszélynek
lehetnek kitéve, mivel nevesíti a szennyezés okozóját, ezzel kitéve azokat zaklatásnak, riasztásnak. A
Tvt. 43.§ (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,
költő-, pihenő-, vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
3.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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