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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

27/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az épített és természeti  környezet védelmér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése szerinti származékos jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában és 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében szabályozott épített és
természeti környezet védelme feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében el írtaknak megfelelve az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Felügyel ség szakmai véleményének, a Csongrád Megyei Közgy lés Elnökének állásfoglalása,
továbbá az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével a következ ket rendeli el:

I. Fejezet

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 hirdet tábláján 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 elérhet séggel
az a)-d) pontokban írtak a továbbiakban együtt: helyben szokásos módon gondoskodik  az általa tárgyalt
és azzal összefüggésbe hozható tartalmú  önkormányzati rendelet  és határozat közzétételér l.

(2) A képvisel -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 el tt figyelembe kell hogy  vegye a szomszédos települések
önkormányzata képvisel -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 megfelel  térségi
kapcsolattartásra kell hogy törekedjen, továbbá

d) nevében eljárva a település polgármestere közmeghallgatás keretében tájékoztatást  kell  hogy  adjon  a
település környezetvédelmi programjában, az ahhoz köt 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 kötelez  közszolgáltatás végzésére önkormányzati rendelettel kijelölt

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

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

(3) A növényi hulladék nyílt téren való elégetésére, a t zgyújtási tilalom id szakának kivételével, minden év július 1.
napjától július 31. napjáig és október 1. napjától november 30. napjáig van mód az Országos T zvédelmi
Szabályzatban írtak maradéktalan betartásával.

http://www.csanytelek.hu/


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

(5) Az önkormányzat
a) intézményeit l, tagintézményeit l

aa) az önkormányzat hivatala (Volentér János tér 2. sz.),
ab) a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda

(Kossuth   Lajos u. 12. sz.),
ac) Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános

Iskolája (Szent László u. 4/A sz.),
ad) Orvosi rendel k, véd i 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 Sportöltöz  (Bercsényi Miklós u. 3. sz.), továbbá

b) a Római Katolikus Templom (Kossuth Lajos u. 10. sz.)
         alatti épületek bejáratáról, valamint
c) a település közútjai széleit l mért 100 méteren belül
          növényi hulladék égetése nem végezhet , 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.

II. Fejezet

3. Jogkövetkezmények

3. §

Aki a 2. §-ban szabályozott növényi hulladék nyílt téren való égetésének szabályaitól
a)      eltér  módon, eltér  id szak alatt, más id ponttal, növényi hulladékot nyílt téren eléget,
b)  a polgármester által kiadott engedélyében foglaltaktól eltér en, vagy engedély nélkül végez,
„önkormányzati rendelet megszegése” szabálysértését követi el és az illetékes szabálysértési hatóság által vele
szemben  lefolytatott eljárás keretében  30.000 forint összegig terjed  szabálysértési bírságot szabhat ki.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezések

4. §

(1) E rendelet 2011. december 31. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet 1. melléklete a település kiemelten védend  összefügg  zöldterületei, védend  fasorok, fák jegyzékét

tartalmazza.
(3) Hatályát veszti a környezet védelmének szabályairól szóló 21/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet.

Forgó Henrik Kató Pálné
             polgármester                                                                                    jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2011.  év december hónap 16. nap.

Kató Pálné
  jegyz



1.  melléklet a 27/2011. (XII. 16.) önkormányzati  rendeletéhez

A) A település kiemelten védend  összefügg  zöldterületek jegyzéke

A B
Sorszám:

Zöldterület helye
Zöldterület

típusa

1.
Az Önkormányzat Hivatala el tt
(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.
Temet
(Kossuth Lajos és Széchenyi utca)

sövény és
növényzet

6.
Önkormányzati tagintézmények
(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 védend  fasorok, fák jegyzéke

A B
Sorszám: Védend  fasorok, fák helye

fajta megnevezése
Száma

db
       1. Radnóti Miklós utcán: 77

1.1. Platánfa 67
1.2. Gömbakác 11

       2.
Szent László Általános Iskola el tti
háromszögben: 20

2.1. Nyárfa 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. Csavartf z 5

       5. Pókföldön: 1
5.1. Szomorúf z 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. Csörg fa 1


