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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy:
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG BELTERÜLETÉRE készített településszerkezeti terv
módosítás elfogadásához.
„A” jelű lakóterület átminősítése településközpont vegyes területté
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Településszerkezeti Terv módosítás szöveges munkarészét a
Településszerkezeti Leírás szerint állapítja meg.
2.) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező
Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős:………………………………………..polgármester

…………………………………………jegyző

Határidő: folyamatos

Provincia Területfejlesztési és Építészeti Tervező Kft.

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG településrendezési terv módosítása

6

Előterjesztés:
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG BELTERÜLETÉRE készített településszerkezeti terv
módosítás elfogadásához.
„A” jelű lakóterület átminősítése településközpont vegyes területté

I. FEJEZET
(1)A településszerkezeti terv módosítás az alábbi területre terjed ki:
„A” jelű lakóterület
(2)A településfejlesztési koncepcióban rögzített munkahely teremtési fejlesztések
és azok végrehajtásával kapcsolatos területi keretek bővítése, illetve a fenti
területeken körvonalazódó fejlesztési szándékok átminősítése miatt indokolt a fenti
területek átminősítése.
(3)A tervezési területen a terület-felhasználást korlátozó tényező a nem áll fenn.
A tervezés tárgyát képező terület jelenleg belterület, ezért közműves szennyvízelvezetéssel ellátott.
(4)Az (1)pontban meghatározott területen területet felhasználni, továbbá telket
alakítani, építési munkát végezni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános
hatósági előírásoknak (az OTÉK, az ágazati szabványok stb.) megfelelően és jelen
Településrendezési Leírás és Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési
Szabályzat együttes alkalmazásával szabad.
(5)A terület-felhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási
Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg.
A Településszerkezeti Terv elemei
-

a közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája
a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai

-

Szintterületi sűrűség - megváltozik

A Településszerkezeti Terv módosítása
-

A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti
Tervet és a hozzá tartozó Településrendezési Leírást módosítani kell.
A tervezési terület csak hálózati elemek vonatkozásában érintett
A változás övezeti szabályozással érintett.
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JÓVÁHAGYÁSRA
KERÜLŐ MUNKARÉSZ

II.
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MÓDOSÍTÁSA
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSA
„A” jelű terület lakóövezetének átminősítése
településközpont vegyes övezetté
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MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
……………..számú
RENDELETE
Helyi Építési Szabályzat módosításáról
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6 §.ában foglaltakra az építés helyi rendjének biztosítására megalkotja a Helyi Építési
Szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletét az alábbiak szerint:
A rendelet hatálya
1.§
(1)A rendelet területi hatálya kiterjed MEZŐZOMBOR község belterületén az „A” jelű
terület övezeti átsorolására vonatkozóan.
„A” jelű terület lakóövezetének átminősítése
településközpont vegyes övezetté
(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más
építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani,
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre
hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e
rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad.
(3)Az érvényes önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul.
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2-14. § változatlanul marad
A 15. § kiegészül az alábbiakkal
Az „A” jelű övezetre az érvényes rendezési terv 15.§. V. TÁBLÁZAT előírásai
vonatkoznak, mely alól kivételt képez a 1071 hrsz-ú telek.
Az 1071 hrsz- telekre az alábbi kiegészítő előírások vonatkoznak:
(4) VI.TÁBLÁZAT/
Az építési övezet jele
1.A kialakítható legkisebb telekméret
2.A beépítési mód
3.A beépítettség megengedett
legnagyobb mértéke
4.A megengedett legnagyobb
építménymagasság
5.A beépítés feltételének
közművesítettségi mértéke
6.A zöldfelület legkisebb mértéke
7.A megengedett igénybevételi,
kibocsátási, szennyezettségi
határértékek (környezetszennyezettségi
határértékek)

8.Terepszint alatti építmények

Vt-3
800 m2
K (SZ)
50 %
6,0 m
Teljeskörű (zártszelvényű csapadékvíz
elvezetés és vezetékes gázellátás
kivételével)
20 %
Levegőtisztaság-védelem
vonatkozásában:
a légszennyezettségi agglomerációk és
zónák kijelöléséről szóló módosított
4/2002.(X.7.)
KvVM
rendelet,
melynek I.és II számú melléklete
szerint

Zaj és rezgésvédelem vonatkozásában:
falusias területfelhasználási kategória
határértékei
Garázslehajtó előkertben nem építhető

16-42. §. változatlanul marad
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43.§
(1) Ez a rendelet ………………napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2007…………………………. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a …………….számú rendeletet hatályát
veszti.

Kelt: ......................................, .......év ................ hó ..... nap

polgármester

P.H.

jegyző
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1. számú függelék
A környezet védelmére vonatkozó rendelkezések
(1)A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény alapján a helyi
környezetvédelmi programot el kell készíteni.
(2)A környezetvédelem részletes előírásait az Önkormányzat környezetvédelmi
rendeletében kell szabályozni.
a.) Levegőtisztaság védelem:
A 4/2002.(X.7.) Kv VM rendelet 1. számú melléklete szerint sorolható be a település
levegőtisztaságvédelmi övezete
A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan építmények
helyezhetők el, amelyek légszennyező- anyag kibocsátása, légszennyezettségre
gyakorolt hatása a módosított 21/2001. (II.14.) sz Kormányrendelet előírásait teljesíti,
környezetszennyezést nem okoz.
A légszennyezettségi egészségügyi határértékeket a 14/2001 (V.).) KöM-EüM-FVM
együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan építmények
helyezhetők el, amelyek légszennyezési anyagkibocsátása a – légszennyezettségre
gyakorolt hatása kielégíti - az adott terület besorolási kategóriájára vonatkozó
követelményeket teljesíti, környezetveszélyeztetést nem okoz.
Lakó és intézményterületen csak olyan szolgáltató ipari és kereskedelmi
kisvállalkozás kaphat működési engedélyt, amely szükség szerint az érintett
hatóságok véleményével is alá van támasztva.
-

Valamennyi országos rendeletben szabályozott tevékenységi kör
megvalósítása előtt környezeti hatástanulmány készítendő a 20/2001
(II.14 ). Korm. sz. rendelet alapján.

-

A
környezeti
hatástanulmányok
alapján
további
részletes
hatásvizsgálatok készítése rendelhető el, amennyiben a környezetállapot
veszélyeztetettsége és a megelőzés vagy kárelhárítás lehetséges
módozatai nem kellően tisztázottak.

A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. tv. és az azt módosító 2000. évi CXXIX
törény valamint a 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelettel módosított 21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet 11. § és 23. § (3) és (4) pontjainak előírásai alapján, illetve a 2000 évi
CXXIX törvény 1. § b.) pontja alapján az avar és kerti hulladék égetését külön
önkormányzat által szabályozott módon lehet elvégezni.
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Szagos, bűzös tevékenység a település beépített területétől 1000 m távolságban
folytatható. Ettől eltérni technológiai korszerűsítés és egyedi hatósági elbírálás által
lehetséges.
Az állattartást az Önkormányzat állattartási rendeletében kell részletesen
szabályozni.
b.) Zajvédelem
A mód. 12/1983. (V.12.) MT rendelet 4. § (1) szerint 2 A zaj- és rezgésvédelmi
követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni. A környezetbe
zajt, illetve rezgést kibocsátó és zajtól, ill. rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell
tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a
megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket.
A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak
abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az
esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó 8/2002 (III.22.) KöM- EüM együttes rendelet - szerinti határértéket nem haladja meg.
A zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 8/ 2002 (III.22.) KöM- EüM együttes
rendelet szabályozza.
Üzemi létesítményektõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken
Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre
(dB)

Zajtól védendõ terület

nappal 6-22 óra

éjjel 22-6 óra

Üdülõterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerû
beépítésû)

45

35

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésû), vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület és különleges terület

60

50

1.
2.

Építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
ha az építési munka idõtartama
1 hónap vagy
kevesebb

Zajtól védendõ terület

1.
2.

Üdülõterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerû beépítésû)

1 hónap felett 1 évig

1 évnél több

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6
óra

60

45

55

40

50

35

65

50

60

45

55

40
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Lakóterület (nagyvárosias beépítésû),
vegyes terület
Gazdasági terület és különleges
terület
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70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50

Építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
ha az építési munka idõtartama
1 hónap vagy
kevesebb

Zajtól védendõ terület

1.
2.
3.
4.

Üdülõterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerû beépítésû)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésû),
vegyes terület
Gazdasági terület és különleges
terület

1 hónap felett 1 évig

1 évnél több

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6
óra

60

45

55

40

50

35

65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50

A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendõ területeken
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre
(dB)

Zajtól védendõ terület

üdülõ-, lakóépületek
és közintézmények
közötti forgalomtól
elzárt területeken;
pihenésre kijelölt
közterületeken

nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra
1.

2.
3.
4.

Üdülõterület, gyógyhely,
egészségügyi terület,
védett természeti terület
kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerû beépítésû)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésû), vegyes terület
Gazdasági terület és
különleges terület

kiszolgáló út; átmenõ
forgalom nélküli út
mentén

autópálya;
autóút; I. rendû
fõút; II. rendû
gyûjtõút; összekötõút;
fõút; autóbuszbekötõút; egyéb
pályaudvar;
közút; vasúti
vasúti fõvonal
mellékvonal és
és pályapályaudvara; repüudvara;
lõtér, illetve helikoprepülõtér, illetve
terállomás, -leszálhelikopterlóhely mentén
állomás, leszállóhely mentén

nappal
éjjel
nappal
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra

éjje
l
éjjel
nappal
2222-6 óra 6-22 óra
6
óra

45

35

50

40

55

45

60

50

50

40

55

45

60

50

65

55

55

45

60

50

65

55

65

55

60

50

65

55

65

55

65

55

A rezgésvédelemre vonatkozóan szintén ezen rendelet határértékei a mérvadóak.
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A hangosító berendezéseket zajvédelmi szempontból, illetve valamennyi szolgáltatói
tevékenységgel összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal is
engedélyeztetni kell.
c.) Vízvédelem
A már kiépített közcsatorna hálózattal rendelkező területeken a közcsatornára
történő rákötést szorgalmazni kell.
A csatornázatlan ipari területeken a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig a
keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztároló tartályban kell összegyűjteni.
Gondoskodni kell az összegyüjtött szennyvizek megfelelő engedéllyel rendelkező
szervezet által történő elszállításáról, például a település közelében lévő szenny víztisztító telepre.
A technológiai jellegű szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelezővé
kell tenni a szükséges előtisztító műtárgy beépítését és üzemeltetését.
Az élővizek, csatornák vízminőség védelme érdekében tisztítatlan kommunális és
technológiai eredetű szennyvíz nem vezethető élővízfolyásba. Tisztított szennyvizet
is csak a vízbázis-védelmi előírások betartásával, hatósági engedély birtokában
kerülhetnek a befogadóba.
A felszíni vízfolyások vízminőségének javítását a vízgyűjtők rendezését és a
szennyezőforrások
felszámolására
készítendő
ökológiai
állapotfelmérő
tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat és intézkedési terv határozza meg.
A felszíni vízfolyások mederrendezése során a természetes vízparti vegetációt,
vagyis a természetes élőhelyek védelmét a tervezés, a kivitelezés során egyaránt
biztosítani kell.
A felszíni vizek védelmét a módosított 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet, a 221/2004.
(VII.21) Korm rendelet, a 220/2004. (VII.21.) Korm.rendelet „vízgyűjtő-gazdálkodás
egyes szabályairól valamint a 221/2004. (VII.21.),valamint a használt és szennyvizek
kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 28/2004. (XII.25) Kv
VM rendelet, illetve a csatornabírságról szóló módosított 204/2001. (X.26) Kiorm
rendelet szabályozza.
A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. §. (8) pontja értelmében a települési
önkormányzatok a külön jogszabály (1995. évi LXIII. Tv. 46.§ (1) bek. B) pontja
szerint települési környezetvédelmi program részeként, annak készítésekor, illetve
felülvizsgálatakor külön jogszabály (200. évi XXXX. Tv.) szerinti forrásokra is
támaszkodva monitoring rendszer kiépítésével és működtetésével figyelemmel kiséri
a közigazgatási területén lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotát, különösen a
nem pontszerű (dffúz) szennyezőforrásokból származó szennyezés hatására
kialakult állapot.
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A települést átszelő patakok, vízfolyások vonatkozásában a hullámterek, a parti
sávok, a vízjárta, valamint a fakadó víz által veszélyeztetett területek használatáról
és haznosításáról szóló 6/1999 (III. 18 Korm rendelet előírsait vonatkoznak.
A 33/2000 (III.17.) Korm. rendelet „2. számú melléklete szerint a település a „B”
(érzékeny) kategóriába sorolható, intézkedési szennyezettségi határérték
Ci=C2.
Vízügyi előírások
Telekalakításhoz, illetve építési engedélyek nem adhatók a patak partéltől számított
6 m-es parti sávjában. Ezen parti sávon ideiglenes építményeket, kerítéseket sem
szabad elhelyezni.
Az élő és talajvizek sem közvetlenül, sem közvetve nem szennyezhetők.
Gondoskodni kell a kommunális hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is, a
hullámtéren szemétlerakót létesíteni nem lehet.
Az élővizek, csatornák vízminőségvédelme érdekében tisztítatlan kommunális és
technológiai eredetű szennyvíz nem vezethető élővízfolyásba. Tisztított szennyvizet
is csak a vízbázis-védelmi előírások betartásával, hatósági engedély birtokában
kerülhetnek a befogadóba.
A távlati vízbázisok védelme érdekében betartandóak a 123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet 5. számú mellékletében foglaltelőírások
A felszíni vízfolyások vízminőségének javítását a vízgyűjtők rendezését és a
szennyezőforrások
felszámolására
készítendő
ökológiai
állapotfelmérő
tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat és intézkedési terv határozza meg.
A felszíni vízfolyások mederrendezésével a természetes vízparti vegetációt, vagyis a
természetes élőhelyek védelmét a tervezés, a kivitelezés során egyaránt biztosítani
kell.
A földterületek felhasználása (hasznosítása) során megvalósuló létesítmények
építési engedélyezéséhez, vízi létesítmények vízjogi létesítési engedélyezéséhez
külön eljárás keretén belül meg kell kérni az Észak-magyarországi Környezetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági hozzájárulását, engedélyét.
A víz létesítmények vízjogi engedélyezési eljárását a 18/1996. VI.13.) KHVM
rendeletben rögzített tartalmi követelmények figyelembe vételével összeállított
dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen.
d.) Földvédelem,
Az 1994. évi LV. Törvényben foglaltakat be kell tartani. Termőföld művelési ágból
történő kivonás esetén földvédelmi járulékot kell fizetni. Belterületen szántó művelési
ágként nyilvántartott területeken 1 ha-nál nagyobb területek más célú hasznosítása
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szintén földvédelmi járulék köteles. Belterületen 1 ha-nál kisebb terület kivett
területnek minősül.
A felhagyott bányaterületek és roncsolt felület rekultivációjáról gondoskodni kell az
1993. évi XLVIII. törvény alapján. A Természeti Területek védelmére a
Kormányhatározat hatálybalépése után az Észak-magyarországi Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírása érvényes.
A roncsolt felület rekultivációjáról gondoskodni kell az 1993. évi XLVIII. törvény
alapján.
A beépítésre szánt területeken, valamint a tereprendezéssel, vízrendezéssel érintett
részeken a humuszos termőréteg megmentéséről gondoskodni kell.
A humuszos termőréteget az építési munkák megkezdésekor le kell szedni és külön
depóniába kell helyezni. Az építés befejezése után a deponált humuszos
termőréteget az építménnyel igénybe vett csatlakozó terület talajára el kell teríteni.
A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a környező termőföldeken
belvizet, pangóvizet ne okozhasson.
A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a káros környezeti hatások a
csatlakozó termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
e.)Tájvédelem
Az Országos Környezetvédelmi , Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség , az
Országos Környezetvéádelmi , Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladatés hatásköréről szóló 3.11.2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a természet- és
tájvédelmi szakhatósági jogkörök átkerültek a nemzeti park igazgatóságoktól a
környezetvédelmi , természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekhez.
A természeti értékek védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény és Az erdők
védelméről szóló 1996. évi LIV. Törvény előírásai betartandók.
Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék,
vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 37. §-a alapján az ingatlannyilvántartásba bejegyzett, mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen
termőhelyi adottságú területeken a természetes növényállományt (mocsár, láp, rét,
legelő) meg kell őrizni.
Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell
biztosítani.
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Ahol a szabályozási szélességek és a közműadottságok lehetővé teszik, a
meglévő utcákban is fasorokat kell telepíteni.
Fasor telepítésénél a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű és
termésű fafajok (pl. nyárfák) telepítését kerülni kell. A fafajok kiválasztásánál
előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fafajokat.
Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők.
Légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák, cserjék ültethetők, amelyek rendszeres
csonkolása nem szükséges.
f.) Hulladékelhelyezés
Hulladékfelügyeleti szempontból a település területén végzett tevékenységek során
keletkező képződő veszélyes hulladékokat – amelyek körét a 16/2001. (VII.18) KÖM
rendelet 1. Sz melléklete határoz meg- elkülönítve, a környezet károsítását kizáró
módon az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
Figyelembe kell venni a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény és a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
mód. 98/2000. évi XLIII. Tv. éa a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek
végzésének
feltételeiről
szóló
mód.
98/2001.(VI.
15.)
kormányrendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló mód. 213/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, továbbá a területi
hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet 6. számú
mellékletének, valamint a 45/2004. (VII.26.) az építési és bontási
hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló BM-KvM együttes rendelet előírásait.
Tilos a hulladékok illegélis lerakása és égetése.
Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni.
A település területén végzett tevékenységek során képzdő veszélyes hulladékokat
– melyek körét a módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete
határozza meg – elkülönítve a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt
gyüjtőhelyen kell összegyűjteni.
A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás,
hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásai
szerint kell gondoskodni.
A veszélyes hulladékok kezelésére való átadása esetén meg kell győződni az átvevő
kezelésére vonatkozó jogosultságról.
A rendezési terv által érintett területen kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság, az
intézmények és közterületek települési szilárd hulladékainak magas színvonalú
gyűjtésére és rendszeres elszállítására, mint kötelezően ellátandó közszolgálat
végzésére.
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Ennek érdekében megfelelő számú és színvonalú gyűjtő edényzetet kell
rendszeresíteni, az edényzet ürítését és a hulladék elszállítását kellő gyakorisággal
kell végezni.
A köz és park területek tisztántartását, takarítását, hulladékmentesítését kellő
gyakorisággal kell végezni.
A településen keletkező építési és bontási hulladékok kezelését, tervezését és
elszámolását a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell
végezni.
Amennyiben a kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok valamely
komponensének mennyisége átlépi a 45/2004. (VI.26.) BM-KvV együttes rendelet 1.
sz. mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a használatbavételi eljárás
során a tervdokumentációhoz csatolni kell a fent említett rendelet 4. sz melléklete
szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot.
A használatbavételi eljárások során a dokumentációhoz csatolni kell a kivitelezés
során keletkezett hulladékok elszállítását igazoló dokumentumokat.
A rendeletalkotás során kezdeményezni kell a keletkezett veszélyes hulladékok az
üzemi területen történő minimális ideig való tárolásait azzal, hogy azt az arra kijelölt,
vagy átmeneti tárolóba kell szállítani.
A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás,
hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzéséről szóló mód. 98 /2001 (VI.15.) Kormány rendelet előírásai szerint kell
gondoskodni.
Az üzemelő hulladéklerakók teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat nélkül nem
tarthatók fenn.
A veszélyes hulladékszállítást és kezeléséről a 98/2001 (VI.15). Korm. számú
rendelkezik, az elhullott állati tetemek ártalmatlanításánál pedig figyelembe kell venni
a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel közzétett Állategészségügyi Szabályzást.
A kommunális eredetű hulladékok szelektív gyűjtéséről a 2000. LXIII. tv. alapján
gondoskodni kell.
g.) Környezetbiztonság
A műszaki biztonság
betartandók:

betartatásának

érdekében

az

alábbi

rendelkezések

29/1960. (VI. 7.) Korm. rendelet, ill. 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet alá tartozó
nyomásfokozó berendezés
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1994. évi XLVIII. tv ill.34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet és az 1/1967. (IV. 28) NIM
rendelet alá tartozó villamosvezeték.
11/1994. (III. 25.) IKM rendelet hatálya alá tartozó tartály és cseppfolyós üzemanyag
töltőállomás
1994. évi XLI. tv ill.1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatálya alá tartozó gáz-, vagy olaj
berendezés
6/1993.(V. 12.) IKM rendelet hatálya alá tartozó gázüzemű jármű üzemanyagellátó
berendezés.
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