TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
1. § (1) Tiszaújváros Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban:
Alap) működtet.
(2) Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott források.
(3) Az Alap bevételeit különösen az alábbi célokra lehet felhasználni:
a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
b) levegőtisztaság védelme,
c) vízvédelem,
d) talajvédelem,
e) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények
elleni védekezés,
f) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok
készítése költségeinek finanszírozása,
g) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,

2

h) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
i) környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, a környezet
védelmét elősegítő tevékenység,
j) a lakossági környezetvédelmi tudat-

és szemléletformálást elősegítő

rendezvények, kiadványok.
(4)

Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(5)

Az Alap felhasználásáról a Pénzügyi, Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi

Bizottság véleményének kikérése után a Képviselő-testület rendelkezik.
(6)

Az Alap pénzeszközeiről Tiszaújváros Város Önkormányzata elkülönített

nyilvántartást vezet.
2. A levegő tisztaságának védelme
2. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetésére a külön
jogszabályban meghatározott feltételek alapján van lehetőség.
(2) Május 1. és szeptember 30. között az égetés tilos.
(3) A (2) bekezdésben foglalt időszakon kívül sem végezhető égetés munkaszüneti és
ünnepnapokon.
(4) Égetés kizárólag 08:00 és 18:00 óra között végezhető.
(5) Avar, kerti hulladék ártalmatlanítását elsődlegesen komposztálással kell elvégezni.
Amennyiben a komposztálás nem valósítható meg, az ártalmatlanításról a kötelező
közszolgáltatás keretein belül kell gondoskodni. Végső esetben avart, kerti hulladékot a
(2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével lehetséges égetni azzal, hogy a
közterületen történő égetés tilos. Az égetés 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy
által vagy felügyelete mellett végezhető. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és
a parázslást meg kell szüntetni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
(6) Avar, kerti hulladék égetéséhez nem használható benzin, olaj vagy más adalékanyag.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű, kommunális, vagy veszélyes
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert vagy festéket.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a közművek védőtávolságán belül.
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(8) A hatóság által elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
3. A víz minőségének védelme
3. § A víz minőségének védelme érdekében Tiszaújvárosban a vízbázis védőidom
területén az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló Korm. rendelet
előírásait be kell tartani.
4. § Szennyvizet csak az előírásoknak megfelelően létesített, zárt szennyvíztárolóba
vagy szennyvízcsatornába lehet bevezetni, gyűjteni, elhelyezni. Szennyvíztárolót a
Tisza-sziget, a Deés ingatlanain – a jogszabályi előírások betartása mellett – lehet
létesíteni, üzemeltetni.
5. § (1) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élővizek és a felszín alatti
vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.
(2) Csapadékvíz szennyvízcsatornába, valamint szennyvíz csapadékcsatornába való
bekötése, elvezetése tilos.
4. Záró rendelkezések
6. § (1) A rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezetvédelemről
szóló 39/2000. (XI.10.) önkormányzati rendelet.
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