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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

../…. . (… . … .) önkormányzati rendelet-tevezete 
 

az épített és természeti  környezet védelméről 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1)-(2) bekezdésében és a (4) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint eljárva a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke állásfoglalásának, a 48. § (3) 
bekezdésében előírtaknak megfelelve az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség szakmai véleményének, a továbbá az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
1. Az önkormányzat helyi környezetvédelmi feladatai 

 
1.  § 

 
(1) Az önkormányzat az épített és természeti környezet védelmére vonatkozó feladatai végrehajtása során az 

érintett állampolgárok jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a helyben szokásos módon: 
a) az önkormányzat hivatala hirdetőtábláján való megjelenítéssel, 
b) plakát, szórólap településen belüli terjesztésével, 
c) az önkormányzat havi kiadványában (Csanyi Hírmondóban) való megjelentetéssel, 
d) az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) való elérhetőséggel  
gondoskodik  az általa tárgyalt és azzal összefüggésbe hozható tartalmú  önkormányzati rendelet  és 
határozat közzétételéről. 

(2) A képviselő-testület 
a) minden fejlesztési, beruházási tervét és a veszélyhelyzetek elhárítását a helyi védelem alatt álló 

természeti és épített környezet károsítása nélkül valósíthatja meg (amit még a belvízi veszély elhárítása 
során végzett feladatellátáskor sem lehet elhanyagolható szempontként kezelni), 

b) a természeti és épített környezetre vonatkozó,  a szomszédos települések lakosságára is kihatást 
gyakorló döntése meghozatala előtt figyelembe kell hogy  vegye a szomszédos települések 
önkormányzata képviselő-testülete által kiadott tárgyi rendeletekben, határozatokban foglaltakat, 

c) az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú-távú gazdasági, fejlesztési terveiben foglaltak 
megvalósításakor a tárgyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő térségi kapcsolattartásra 
kell hogy törekedjen, továbbá 

d) nevében eljárva a település polgármestere közmeghallgatás keretében tájékoztatást kell hogy adjon a 
település környezetvédelmi programjában, az ahhoz kötődő hulladékgazdálkodási tervében foglaltak 
végrehajtásáról. 

2. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai 
 

2. §  
 
(1) Az avar, a kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos  

a) saját ingatlanán házi komposztálással, ha erre nincs mód, akkor 
b) a települési hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás végzésére önkormányzati rendelettel kijelölt 

Közszolgáltató telephelyére történő szállítással (a felek közötti megállapodás szerinti módon) 
köteles gondoskodni. 

(2) Amennyiben a növényi hulladék ártalmatlanítására az (1) bekezdésben írt módon objektív okok miatt 
nincs lehetőség, úgy a növényi hulladék nyílt téren, vagy a célnak megfelelő, szabványos tüzelő-berendezésben (a (3)-(6) 
bekezdésben írtak betartásával), a település polgármestere engedélye szerint égethető el. 

(3) A növényi hulladék nyílt téren való elégetésére, a tűzgyújtási tilalom időszakának kivételével, minden év július 1. 
napjától július 31. napjáig és október 1. napjától november 30. napjáig van mód az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban írtak maradéktalan betartásával. 

(4) A növényi hulladékot a (3) bekezdésben rögzíttek szerinti időszak alatt hetente, péntek 9 órától 17 óráig (az 
országos ünnepnapok, valamint a települési rendezvények időtartamának és az (5) bekezdésben írtak 
kivételével) engedélyezett. 

(5) Az önkormányzat  



a) tulajdonában lévő alábbi épületek bejáratáról 
aa) az önkormányzat képviselő-testülete hivatala (Volentér János tér 2. sz.), 
ab) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda     (Kossuth   Lajos u. 12. sz.), 
ac) Szent László Általános    Iskolája (Szent László u. 4/A sz.), 
ad) Orvosi rendelők, védőnői szolgálat (Radnóti Miklós u. 2. sz.), 
ae) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kossuth Lajos u. 39. sz., Baross Gábor u. 2. sz.), 
af) Faluház (Kossuth Lajos u. 15/G sz.), 
ag) a Sportöltöző (Bercsényi Miklós u. 3. sz.), továbbá 

b) a Római Katolikus Templom (Kossuth Lajos u. 10. sz.) és 
c) a település közútjai széleitől mért  
100 méteren belül növényi hulladék égetése nem végezhető, arra  engedély nem adható.  

(6) A növényi hulladékon kívül más hulladékot nem tartalmazó hulladék nyílt téren való égetését a település 
polgármestere a tevékenység végzésével érintett ingatlantulajdonos kérelmére (az e rendeletben foglaltak 
betartására való kötelezés mellett) engedélyezi. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
3.  Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
3.  § 

 
(1) E rendelet 2013. január  1. napján lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet 1. melléklete a település kiemelten védendő összefüggő zöldterületei, védendő fasorok, fák jegyzékét 

tartalmazza. 
(3) Hatályát veszti az épített és természeti környezet védelméről szóló 10/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

  Forgó Henrik       Kató Pálné 
             polgármester                                                                                    jegyző  

 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ………………………………….. 
 
 
 
 
          Kató Pálné 
            jegyző    



1.  melléklet a ../…. . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethezhez 
  

A) A település kiemelten védendő összefüggő zöldterületek jegyzéke 
 

 Sorszám: 
A B 
 

Zöldterület helye 
Zöldterület 

típusa 
 

1. 
Az Önkormányzat Hivatala előtt  
(Volentér János tér)  virágágyások 

2. Faluház (Kossuth Lajos 15/g) virágágyás 
 

3. 
Községi és iskolai futballpálya területe,  
(Bercsényi utca,  Szent László u. 4/a) Gyep 

4. Közpark területe (Kossuth Lajos utca) Gyep 
 

5. 
Temető 
(Kossuth Lajos és Széchenyi utca) 

sövény és 
növényzet 

 
6. 

Önkormányzati épületek 
(Szent László u. 4/a, Kossuth Lajos u. 12, 
Kossuth Lajos u. 39, Radnóti Miklós u. 2.) 

virágágyások 

 
7. 

Parkolásra alkalmas terület  
(Kossuth Lajos u. 17.) 3 virágágyás 

 
B) A településen védendő fasorok, fák jegyzéke 

 

 Sorszám: 
A B 

Védendő fasorok, fák helye 
fajta megnevezése 

Száma 
db 

       1. Radnóti Miklós utcán: 78 
1.1. Platánfa 67 
1.2. Gömbakác 11 

        
       2. 

Szent László Általános Iskola előtti 
háromszögben: 

 
20 

2.1. Ezüst hárs 12 
2.2. Juharfa 5 
2.3. Akácfa 2 
2.4. Almafa 1 

       3. Volentér János téren: 37 
3.1. Vérszilva 9 
3.2. Hársfa 9 
3.3. Török-mogyoró 1 
3.4. Szivarfa 1 
3.5. Nyírfa 3 
3.6. Gömbakác 7 
3.7. Májusfa 1 
3.8. Szomorú díszfa 5 
3.9. Liliomfa 1 

       4. Kossuth Lajos utcán: 44 
4.1. Gömbakác 39 
4.2. Csavartfűz 5 

       5. Pókföldön: 1 
5.1. Szomorúfűz 1 

       6. Vásártéren ( Árpád utca): 25 
6.1. Juhar 6 
6.2. Platán 15 
6.3. Nyárfa 4 

       7. Síróhegyen (0198/10 hrsz-ú gyep sarkában) 1 
7.1. Csörgőfa 1 

 


