
EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2021. augusztus 11. – 

11/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelet  

a környezet védelméről 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2020. (VII. 3.) rendelete 

 
a környezet védelméről 

 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, 48. § (1) 
bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában, az 58.§ (1) bekezdésében, továbbá a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, a 62.§ (1)-(3) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése után, a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja és hatálya 

 
1. § 

 
E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében megállapítsa 
a) a levegőtisztaság-védelemre, 
b) víz– és földvédelemre, 
c) a zajvédelemre vonatkozó helyi előírásokat, valamint 
d) az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működését. 

 
2. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Bácsalmás város közigazgatási területén a természetes és jogi 

személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes 
jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, illetve tevékenységet folytatnak. 
 

II. FEJEZET 
 

Levegőtisztaság-védelem 
 

Az avar és kerti hulladék kezelése1 

 
3. §2 

 
Az avar és kerti hulladékok kezelése a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása 

érdekében és a szerves-anyag tartalom hasznosítása céljából  
a) helyben történő komposztálással, 
b) beszántással/beásással a termőhelyen, vagy 
c) zöldhulladék-gyűjtés útján, a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

                                                        
1 Az alcímet módosította: 17/2020. (XI. 26. önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. I. 1-től. 
2 Megállapította: 17/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. I. 1-től. 
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igénybevételével 
ajánlott. 
 

A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre  
vonatkozó szabályok  

 
4. § 

 
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóingatlanokban a megfelelően karbantartott 

tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 
égetni. 

 
(2) A fűtőberendezésekben hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, 

légszennyező anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) 
égetni tilos. 

 
(3) A háztartásokban, kis mennyiségben keletkező kezeletlen papírhulladék, veszélyesnek 

nem minősülő kezeletlen fahulladék, amely nem tartalmaz festéket, lakkot, impregnáló szereket 
és egyéb vegyi anyagokat, háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély 
nélkül végezhető. 

 
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 
5. § 

 
(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagot csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani. 
 
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének 

megakadályozására vízzel kell locsolni. 
 
(3) Bűzös, rothadó anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani. 
 
(4) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy 

határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való 
terhelése. 

 
(5) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 

akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 
 
(6) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell arra, hogy a 

fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges 
rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. 

 
Gyomnövények elleni védekezési szabályok 

 
6. § 

 
(1) Az ingatlanok allergiát okozó és nem okozó gyomnövényektől mentes állapotban tartása 

a tulajdonos, illetve használó kötelessége. 
 
(2) Az allergiát okozó gyomnövények irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás előtt, 

az időjárástól függő gyakorisággal az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni.  
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III. FEJEZET 

 
Víz- és földvédelem 

 
7. § 

 

(1) Természetes felszíni vízfolyásokba és csapadékvíz gyűjtő árkokba tisztítatlan 
szennyvizet, iszapot bevezetni és hulladékot elhelyezni tilos. 

 
(2) A csapadékvíz gyűjtő árkokban a víz elfolyását gátolni tilos. 
 
(3) Tilos az ingatlanok szennyvizét, vagy egyéb szennyező anyagát (trágyalé, iszap, 

vegyszer maradék) nyílt csatornába és zárt csapadékvíz elvezető csatornába vagy használaton 
kívüli kútba vezetni, illetve engedély nélkül elöntözni. 

 
(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelyek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, 

annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségén túl, a 
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell. 

 
IV. FEJEZET 

 
Zajvédelem 

 
8. § 

 
Közterületen megtartott rendezvényekre vonatkozó szabályok 

 
(1) Közterületen megtartott rendezvény hangosító berendezése csak végleges zajkibocsátási 

határértéket megállapító határozat (a továbbiakban: engedély) birtokában üzemeltethető. 
 
(2) A közterületen megtartott rendezvény szervezője a rendezvény tervezett időpontja előtt 

60 nappal köteles az engedélyt megkérni. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell 
a) a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által elkészített akusztikai szakvéleményt, amely 

tartalmazza a zajhatárértékek teljesíthetőségét, valamint a teljesíthetőséget biztosító feltételeket 
és 

b) a közterületen megtartott rendezvény részletes programtervét. 
 
(4) A közterületen megtartott rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani, a hangosító 

berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken 
élők és az egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, 
valamint a vallás gyakorlására szolgáló épületekben tartózkodók nyugalmát. 

 
(5) Az engedély a rendezvény szervezőjét nem mentesíti a tevékenység végzéséhez 

szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. 
 

9. § 
 

(1) A közterületen megtartott rendezvényekre vonatkozó, jelen alcímben szabályozott 
önkormányzati hatósági ügyekben első fokon átruházott hatáskörben Bácsalmás Város 
Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) jár el. 
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(2) A zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz, az arra 

rendszeresített nyomtatványon (1. melléklet). 
 
(3) A zajkibocsátási határértékek megállapítása során a védendő területeket Bácsalmás 

Város településrendezési terve szerinti övezeti besorolás alapján kell meghatározni. 
 
(4) A jegyző által megállapított zajkibocsátási határértéket nem haladhatja meg a 

közterületen megtartott rendezvény hangosító berendezéseinek zajterhelése, zajkibocsátása. 
 
(5) Közterületen megtartott rendezvény – kivéve az állami és önkormányzati rendezvényeket 

- hangosító berendezései 8:00 – 24:00 óra között üzemeltethetőek. 
 
(6) A közterületen megtartott rendezvény szervezője köteles az engedélyt a rendezvény 

helyszínén tartani és a jegyző felhívására megmutatni. 
 
(7) A jegyző hivatalból, valamint kérelem alapján ellenőrizheti a zajkibocsátási határértékek 

betartását. 
 

Magánterületen hangosító berendezéssel tartandó rendezvények tartására vonatkozó 
szabályok 

 
10. § 

 
A város belterületi magánterületein a településen tartózkodók nyugalmának biztosítása 

érdekében - a jogszabályban előírt határérték megtartásával - zajkibocsátással járó hangosító 
berendezést alkalmazó rendezvények tartásával kapcsolatos tevékenység 

a) hétfő – szombat 09.00 és 22.00 óra között végezhető, 
b) vasárnap és munkaszüneti napokon egész évben 10.00 -13.00 óra között, illetve 16.00-

22.00 óra között végezhető. 
 

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeire vonatkozó szabályok 
 

11. §3 

 
Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységet hétköznapokon és 

szombaton 08:00-20:00 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 09:00-12:00 óra között lehet 
végezni. Az azonnali hibaelhárítási, rendkívüli kárelhárítási és balesetveszély elhárítására 
irányuló munkavégzés ettől eltérő időpontban is végezhető. 
 
Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében üzemeltetett hangosító 

berendezések működtetésére vonatkozó szabályok 
 

12. § 
 

(1) Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében hangosító berendezés 
csak 

a) vasárnap 16 – 22 óra között, 
b) hétfő – csütörtök napokon 08:00 – 22:00 óra között, valamint 
c) péntek – szombat napokon, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napon 08:00 – 

24:00 óra között 

                                                        
3 Módosította: 15/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. VIII. 11-től. 
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üzemeltethető. 
 

(2) Lakásokat is magában foglaló épületben működő üzletben 22:00 – 06:00 óra közötti 
időben hangosító berendezés nem üzemeltethető. 

 
Mobil hangosító berendezések működésének szabályai 

 
13. § 

 
(1)4 Mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmanként három napig, 9-15 óra között 

lehet üzemeltetni a város területén. 
 
(2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt legalább 8 

munkanappal be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a működtetés 
időszakát, útvonalát. 

 
(3) Amennyiben a műsorszórás megkezdéséig a jegyző nem nyilatkozik, a hozzájárulását 

megadottnak kell tekinteni. 
 
(4) A mobil hangosító berendezéssel üzemeltetés során egy adott helyen maximum 5 percig 

lehet megállni. 
 
(5) Munkaszüneti napokon a város templomainak 100 méteren belüli körzetében 9.00 - 12 

óra között tilos a mobil műsorszórás (mélyhűtött termékek-, szikvíz értékesítésére stb. jelzést 
adó dallamkürt).  

 
V. FEJEZET 

 
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

 
14. § 

 
(1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzat 

működési területén az alábbi feladatok ellátásra szolgáló, elkülönített pénzalap: 
a) az épített és természetes környezeti értékek megőrzése, fenntartása, 
b) a környezeti ártalmak megelőzése, 
c) a környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, 
d) a természeti értékek megóvása, fenntartása,  
e) a környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás segítése, 
f) építészeti értékek védelme, 
g) helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, 
h) építészeti értékek bemutatása. 

 
(2) Az Alap pénzeszközeit az önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. 

Az Alapot a bevételi források és kiadások szerint kell nyilvántartani. 
 

Az Alap bevételi forrásai 

 
15. § 

 
Az Alap bevételi forrásait képezi 

                                                        
4 Módosította: 15/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. VIII. 11-től. 
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a) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott 
környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 

b) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, 
c) környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott 

része, 
d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 
e) egyéb bevétel. 

 
Alap felhasználása 

 
16. § 

 
Az Alapból megvalósítandó cél 
a) a levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés 

csökkentése, adatbázis létesítése, stb.), 
b) a helyi védelem alatt álló természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, 

természetvédelmi területek fenntartása, 
c) a zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergén 

növények elleni védekezés, 
d) a fásítás, 
e) a zaj- és rezgésvédelem (mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés 

csökkentése, adatbázis létesítése, mérőműszer beszerzése, stb.), 
f) a vizek védelme, felszíni és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme, 
g) a környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, 
h) a környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, 
i) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 

 
Rendelkezés az Alappal 

 
17. § 

 
A települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról Bácsalmás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.  
 

VI. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 

 
18. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bácsalmás Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 12/2003. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelete, és az azt módosító 

a) 29/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, 
b) 6/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet. 
 

 
 
 
 Németh Balázs  Patocskai Ibolya 
 polgármester  jegyző 
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Záradék: 
 
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 30-án 
tartott ülésén. 
Kihirdetve: 2020. július 3-án. 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 
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1. melléklet a 11/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM  
Üzemi, szabadidős létesítmény  

zajkibocsátási határértékének megállapítására 
 

A Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság 
részére. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1)/(2) bekezdése alapján kérem a zajkibocsátási 
határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi, szabadidős zajforrásra. 

 
(A kérelem 5.000,- Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben a kérelmen, vagy átutalással lehet 

megfizetni Bácsalmás Város Önkormányzatának számlájára – számlaszám: 51000015-
10010017. Az átutalás közlemény rovatba a „ZAJ – kérelmező neve” szöveget fel kell tüntetni. 

Az átutalás másolatát a kérelemhez csatolni szíveskedjen.) 
 

1. A kérelmező (üzemeltető)  

neve: ............................................................................................................................................... 

KSH száma: ...................................................................................................................................  

székhelye: ......................................................................................................................................  

ügyintéző neve: ..............................................................................................................................  

telefonszáma: ................................................................................................................................  

KÜJ szám: ......................................................................................................................................  
 
2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani:  

megnevezése: ................................................................................................................................  

címe: ...............................................................................................................................................  

telephely EOV koordinátái: x: ……....................................... m, y: ............................................. m 

helyrajzi száma: …………………………………………………………………..………………….…. 

KTJ száma: ....................................................................................................................................  
 

3. A kérelem indoka:  

a) új üzemi, szabadidős zajforrás létesítése,  

b) az üzemelés közben bekövetkezett változások miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő 

területek, épületek megváltoztak,  

c) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek köre 

megváltozott,  

d) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek 

zajvédelmi besorolása megváltozott,  

e) üzemeltető személyben változás következett be,  

f) egyéb: ......................................................................................................................................... 

 

4. A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység, alkalmazott 

technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős zajforrásnak minősülő 

tevékenység) rövid leírása, ismertetése:  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2021. augusztus 11. – 

11/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelet  

a környezet védelméről 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje:  
 
a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő 
 

Technológia 
elnevezése 

 
Zajforrás jele 

Zajforrás 
elnevezése 

A zajforrás 
működési 

helye 

Zajforrás működési ideje 

nappal 
-tól, -ig 

éjjel 
-tól, -ig 

      

      

      

      

 
b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési 

rend:…………………………………………………………… 
 
c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások): 

 

Technológia 
elnevezése 

 
Zajforrás jele 

Zajforrás 
elnevezése 

A zajforrás 
működési helye 

Zajforrás 
működési ideje 

(h/év) 

     

     

     

     

     

     

 
6. A zajforrás hatásterületén (telep/üzlet telekhatártól számított 100 m-es körzet) elhelyezkedő 
ingatlanok felsorolása: 
 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

 
Közterület elnevezése 

 
Házszám 

A védendő épület Építményjegyzék 
szerinti besorolása 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Bácsalmás, 20…………………………. 

…………………………… 
       cégszerű aláírás 


