
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
8/2008.(V.01.) rendelete 

a környezetvédelem helyi szabályairól 
 

 
Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16.§. /1/ és az 1995. évi LIII. tv. 46.§. /1/ c. pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján Szentes város közigazgatási területére vonatkozóan a környezetvédelem helyi szabályai-
ról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. Általános rendelkezések 

1.§. 
 

/1/ A rendelet célja: 
 
Szentes város közigazgatási területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek 
meghatározzák az önkormányzatnak és szerveinek, valamint a város közigazgatási terüle-
tén állandóan, vagy ideiglenesen tartózkodó természetes személyeknek, székhellyel vagy 
telephellyel, valamint fióktelephellyel rendelkezı jogi személyeknek, illetve jogi személyiség-
gel nem rendelkezı egyéb szervezeteknek a jogait és kötelezettségeit. 
 
A környezetvédelem körébe tartozó feladatok: 
- természetvédelem, 
- föld, víz, levegı védelem, 
- zaj- és rezgésvédelem,  
- parkosított és fásított területek védelme és a 
- köztisztasággal összefüggı tevékenységek. 
 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 
 
1./ Közterület: 
az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet /közút, járda, 
tér, közpark/, továbbá az építmények közhasználatra átadott része /épületárkád alatti járda, 
alul- és felüljáró/. 
 
2./ Köztisztasággal összefüggı tevékenység: 
az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra 
/üdülés, pihenés, szállás stb. céljára/ szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása.  
 
3./ Tisztántartás: 
az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetıleg por-
mentesítése. 
 
4./ Köztisztasági szolgáltatás: 
/szolgáltatás/ megrendelés, illetıleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint 
a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá hulladékártalmatlanítási és hasznosítási te-
vékenység. 
 



5./ Települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: 
a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása. 
 
6./ Ártalmatlanítás: 
a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetıleg létesítményben történı -
hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése. 
 
7./ Hasznosítás: 
a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok /fém, üveg, papír, 
rongy, mőanyag stb./ kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával új 
termék elıállítása. 
 
8./ Kezelés: 
a települési szilárd hulladék összegyőjtése, átmenti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való 
elszállítása. 
 
9./ Települési szilárd hulladék: 
a háztartási hulladék /szemét/ és az egyéb szilárd hulladék. 
 
10./ Háztartási hulladék /szemét/: 
a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, va-
lamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd 
hulladék. 
 
11./ Egyéb szilárd hulladék: 
a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hul-
ladék /nagyobb mérető berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készü-
lék stb./, valamint az azokhoz tartozó területeken, illetıleg közterületen keletkezett szilárd 
hulladék /szemét/. 
 
12./ Kommunális szennyvíz: 
az emberi lét során közvetlenül keletkezı - fıleg szerves - szennyezettségő víz. 
 
13./ Mirhó: 
belterületi ingatlanok közötti, nyílt belvízelvezetı csatorna. 
 
14./ Káros légszennyezés: 
a vonatkozó jogszabályokban megállapított kibocsátási határérték feletti mennyiségben, ille-
tıleg jogszabályban meghatározott levegıtisztaság-védelmi elıírás, tilalom megszegése 
következtében történı légszennyezés. 
 
15./ Káros légszennyezettség: 
a levegınek a megengedett levegıminıség határértéken felüli szennyezettsége. 
 
16./ Légszennyezés: 
a légszennyezı anyagnak a levegıbe jutása. 
 
17./ Légszennyezı anyag: 
A levegı minıségét hátrányosan befolyásoló anyag. 
 
18./ Pontforrás: 
a kémény és a kürtı, ha a légszennyezı anyag kibocsátási jellemzıi méréssel egyértelmően 
meghatározhatók. 



19./ Területi kibocsátási határérték: 
a légszennyezı forrás által valamely légszennyezı anyag meghatározott területen, adott 
kibocsátási magasság mellett, idıegység alatt kibocsátható mennyisége. 
 
20./ Állandó zaj: 
Olyan zaj, amelyek A-hangnyomás szintje meghatározott helyen, az idı függvényében leg-
feljebb 5 dB-lel ingadozik. Az állandó zaj egyenértékő A hangnyomás szintje – környezeti 
vizsgálatoknál- az állandó zaj A-hangnyomásszintjével egyenlınek tekinthetı. 
 
21./ Belsı zaj: 
a vizsgált helyiségbe kívülrıl, az épület más részeibıl behatoló /pl. épületen belüli ipari, szó-
rakoztató tevékenység, lift, szomszédság/, illetve az azon belül keletkezı zaj. 
 
22./ Csendháborítás: 
Lakott területen, épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, továbbá tömegközlekedési eszkö-
zön, közterületen indokolatlanul olyan zaj keltése, amely mások nyugalmát zavarja. 
Csendháborításnak minısül az is, ha a vállalkozó tevékenysége gyakorlása során telep-
helyének környezetében határértéket túllépı zajt okoz. Szabályozásáról a zajos tevékeny-
ségek idıbeli korlátozásáról, ellenırzésérıl, szankcionálásáról az önkormányzat rendelke-
zik. 
 
23./ Ipari zaj: 
ipari tevékenység által a környezetbe kisugárzott zaj. 
 
24./ Szabadidıs zaj- vagy rezgésforrás: 
Környezeti zajt, rezgést elıidézı kulturális, szórakoztató vendéglátó, vagy sportlétesítmény, 
és az elıbbi célú tevékenység, valamint az elıbbi célra használt berendezés gép. 
 
25./ Zajbírság: 
a jelenleg érvényes magyar jogszabály szerint zajkibocsátási határérték túllépés esetén zaj-
bírságot kell fizetni.  
 
26./ Zajkibocsátási határérték: 
megengedett zajkibocsátási hangnyomásszint, amit egyedi zajforrások esetében szabvá-
nyok írnak elı. 
 
27./ Zajterhelési határérték: 
a különbözı környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenér-
tékő A-hangnyomásszintje. 
 

II. Természetvédelem 
 

*A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény és a fás szárú növények védel-
mérıl szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján Szentes város igazgatási terüle-
tén a természetvédelem helyi szabályai a következık: (Hatályos: 2009. február 16. napjától) 
 

2.§. 
 

/1/ Szentes város igazgatási területén belül az alábbi természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek vannak: 

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésében álló területek: 
-  Pusztaszeri Tájvédelmi körzet (Zsup-sziget, Labodár) 



- Alsó-Tisza-völgy különleges madárvédelmi terület (Tisza hullámtér)- (Natura 2000 
terület) 

- Alsó-Tisza-hullámtér kiemelt jelentıségő természetmegırzési területek (Natura 
2000 terület) 

 
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésében álló területek: 

- Cserebökényi puszták nemzeti park terület  
 - Cserebökényi puszták különleges madárvédelmi terület – (Natura 2000 terület) 

- Szentesi gyepek kiemelt jelentıségő természetmegırzési területek (Natura 2000 te-
rület) 

- Szentes-Lapistó kiemelt jelentıségő természetmegırzési területek (Natura 2000 te-
rület) 

- Tıkei gyepek kiemelt jelentıségő természetmegırzési területek (Natura 2000 terü-
let) 

- Kunhalmok 
 

– Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002 (I.23.) KöM-FVM 
együttes rendelet (ÉTT) alapján Szentes közigazgatási területén valamennyi, a természet-
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) alapján természeti területnek minısülı gyep, 
vízállásos, nádas terület természetvédelmi oltalom alatt áll, esetükben a Tvt. természeti te-
rületekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 
– Helyi jelentıségő védett természeti értékek: 

- Széchenyi Liget  
- Magyartés-Zalotai természetvédelmi terület. 
 

 
/2/ A város belterületi közterületén lévı fás szárú növények kezelıje és azokkal rendelkezni 

jogosult Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézménye /továbbiakban: Városel-
látó Intézmény/.  

A R. 2. sz. melléklet I. és II. övezetének kivételével a közvetlen járda melletti fa az ingatlan 
tulajdonos /használója, bérlıje, haszonélvezıje/ kezelésében van.  
A külterületi közutakat szegélyezı fasorok kezelése az út kezelıjének feladata. 
 
/3/ A légvezetékek tulajdonosai, kezelıi kötelesek a közmőveik közelében lévı fák kertésze-

tileg szakszerő, a metszés szabályainak megfelelı rendszeres gallyazásáról és a vezeté-
ket veszélyeztetı fák kivágásáról minden év március 31-ig gondoskodni. A levágott ága-
kat és a kivágott fákat a légvezetékek tulajdonosai, kezelıi kötelesek 24 órán belül a 
helyszínrıl eltávolítani. A munkák megkezdését a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztá-
lyán be kell jelenteni, illetve a fakivágásra engedélyt kell kérni. 

 
/4/ Aki a város belterületén, valamint külterületén a közutak tartozékát alkotó, valamint a 

közút határától 10m távolságon belül álló fát ki akar vágni, annak elızetesen vegetációs 
idın belül (máj.-szept.) fakivágási engedélyt kell kérnie 

a./ a város bel- és külterületén a jegyzıtıl, 

b./ (Hatályát veszítette: 2009. február 16. napjától) 
 
Fát kivágni csak vegetációs idın kívül, nyugalmi állapotban lehet, kivéve élet- és balesetve-
szély esetén, illetve közmő hiba elhárításánál, ha feltétlenül szükséges. 
A járda mellett kivágott fa tulajdonjoga az ingatlan tulajdonosát illeti meg. 
 
 



/5/ Az érintett hatóság, illetıleg a közút kezelıje: 

a./ a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentı 
rendelkezési jogosultsága nem állapítható meg 

b./ a bejelentıt a kivágott fa pótlására kötelezheti. 
c./ A pótlás céljából történı telepítést a kötelezettnek meg kell ismételnie, ha a telepítést 

követı vegetációs idıszakban a fás szárú növény nem ered meg. 
(Hatályos: 2009. február 16. napjától)  
 
/6/ A kiszáradt fát a kezelıje köteles 30 napon belül a hatóságnak bejelenteni, és köteles a 

fa kiszáradását követı év június 30. napjáig kivágni. 
 
/7/ A város belterületén a kivágott fa helyett a kérelmezı az engedélyezı által meghatározott 

fajtájú és darabszámú facsemetét a meghatározott helyen és határidın belül köteles elül-
tetni, vagy ezzel egyenértékő összeget befizetni a környezetvédelmi alapba.   
Ezen befizetésekbıl befolyt összeg csak növénytelepítésre használható fel. 

 
/8/ Szentes Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete évente két alkalommal - a Mő-

szaki Osztály által átadott lista alapján - ellenırzi a fák pótlását.  
 
/9/ Belterületen közterületre nyárfát, főzfát, gyümölcsfát, mérgezı terméső, illetve inváziós 

fajú növényeket csak külön engedéllyel lehet telepíteni. 
(Hatályos: 2009. február 16. napjától)  
 
/10/ A város bel- és külterületi közterületen lévı fák virágainak, termésének és lombjának 

szedése csak a tulajdonos /kezelı/ írásbeli engedélyével a fák rongálása nélkül végezhe-
tı. 

/11/ A város belterületén zöldterület felbontását igénylı munkálatokat a jegyzı által kiadott 
közterület-használati engedélyben elıírt feltételek és határidı betartása mellett szabad 
elvégezni. A munkálatok befejezése után a zöldterületet helyre kell állítani. 

/12/ Halasztást nem tőrı esetekben /csıtörés, csatornabeomlás, földkábel hibája stb./ köz-
érdekő munka írásbeli engedély nélkül elvégezhetı. A munkálatokat 24 órán belül a Mő-
szaki Osztálynak be kell jelenteni.  
A munkálatok befejezése után a zöldterület helyreállításának, a növények pótlásának ha-
táridejét és módját a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztálya határozza meg. 

/13/ Aki közterületen lévı növényzetet szándékosan megrongálja, szabálysértést követ el. 
 
/14/ Aki fát engedély nélkül vág ki, az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) 

Korm. rendelet 19.§-ban megállapított szabálysértést követi el. 
 

III. A települési környezet védelme 
III/1 A föld védelme 

 
A környezet védelmérıl szóló 1995. évi LIII. törvény és a termıföldrıl szóló 1994. évi 
LV. törvény alapján a földvédelem helyi szabályai a következık: 

3.§. 

/1/ Településen keletkezett folyékony és szilárd hulladék elhelyezése a hulladék-termelı 
kötelessége. 
A hulladék termelıje köteles a rendszeres és szabályszerő elhelyezést igazolni. 

 
/2/ Települési folyékony kommunális hulladékot a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó 

mőtárgyában lehet elhelyezni /pl. őrgödör, emésztı szippantott szennyvize/. 



*/3/ A hulladék tulajdonosa csak azt a hulladékot tárolhatja átmenetileg az ingatlanán, me-
lyek saját tevékenységébıl és az adott ingatlan használatából keletkezik. Hulladékot 
csak az e célra kijelölt helyen, engedélyezett, kizárólag a környezet szennyezését és ve-
szélyeztetését elkerülı módon, megfelelı mőszaki védelem mellett lehet tárolni, elhe-
lyezni, kezelni, megsemmisíteni, illetve ártalmatlanná tenni. Az ingatlanokon tárolható 
hulladékok fajtáját, maximális mennyiségét és azok tárolási idıtartamát e R. 3. számú 
melléklete tartalmazza.  

(Hatályos: 2008. július 14. napjától) 

/4/ Szemetet illegálisan elhelyezni tilos.  

/5/ Állati hullát a gyepmesteri telepre kiszállítva vagy az állati hullákat megsemmisítı szolgál-
tatás keretében kell megsemmisíteni.  

/6/ Közterületen, parkolóban és autóbusz pu. területén tilos gépjármővet mosni, olajcserét 
vagy más olyan tevékenységet folytatni, amely szennyezıdést okoz.  

/7/ A termıföld védelme érdekében a mővelés alatt nem álló ingatlan tulajdonosa, haszonél-
vezıje, bérlıje a főfélék, gyomok virágzása elıtt köteles a terület rendszeres kaszálásá-
ról gondoskodni, valamint köteles a területet bármilyen jellegő szennyezıdéstıl megóv-
ni.  

A 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ bekezdésében, valamint 26.§ (4) bekezdése alapján 
a talajterhelési díj fizetésének helyi szabályai a következık: 
/8/ Azon kibocsátó, aki Szentes város területén a mőszakilag rendelkezésre álló közcsator-

nára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedéllyel nem rendelkezı, olyan 
szennyvízelhelyezést alkalmaz, amely nem felel meg a külön jogszabályban meghatáro-
zott egyedi szennyvíztisztító, illetve szennyvíz-elvezetési kislétesítmény követelményei-
nek, köteles a jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat megfizetni. 
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a ki-
bocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követı 90. naptól terheli. 
A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. 

/9/ A lakossági kibocsátó a törvény szerint meghatározott eseteken túl mentesül a talajterhe-
lési díj megfizetése alól, amennyiben a talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves át-
lagban a havi 5 m3-t és a kibocsátó havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjmi-
nimum kétszeresét. A mentesség igénybevételéhez szükséges jövedelemigazolást az 
adóbevalláshoz kell csatolni. Nem kell a kibocsátónak talajterhelési díj bevallást tennie 
arról az évrıl, amelyben az adott fogyasztási helyen az éves vízfogyasztás az adott év-
ben nem haladja meg az 5 m3-t. 

(Hatályos: 2009. február 16. napjától)  

/10/ A kibocsátó a törvény szerint meghatározott esetben az öntözési kedvezménnyel csök-
kentett kibocsátás alapján számított talajterhelési díj megfizetésére köteles. 

/11/ A talajterhelési díjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és eljárási szabályok: 
1. A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérıl évente, a tárgyévet követı év 

március 31. napjáig tesz bevallást.  

2. Az önkormányzati adóhatóság részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenır-
zése érdekében adatszolgáltatásra köteles. Ezen kötelezettségének eleget téve megad-
ja a tárgyévet követı év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi méréssel igazolt, illet-
ve a számított átalány alapján meghatározott víz fogyasztását, korrigálva az öntözési 
kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott vízmennyiséggel. 
A vízfogyasztási átalány meghatározását a szolgáltató végzi "az állami tulajdonú köz-
üzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamő 
használatáért fizetendı díjakról" szóló 47/1999.(XII.28.)KHVM rendelet 3. sz. melléklete 
alapján.  



/12/ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatóság látja el 

 
/13/ A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie az 

önadózás szabályainak megfelelıen. Az ehhez szükséges bevallási nyomtatványt a 
jegyzı rendelkezésére bocsátja minden év március 15-ig.  

 
/14/ A talajterhelési díjhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések: 
1. Az öntözési kedvezmény miatti csökkentést 2004. évtıl egységesen minden kötelezett 

részére biztosítja az önkormányzat. 

2. 2005. január 1.-tıl a szolgáltató adatközlése szerint veheti igénybe a kedvezményt a díjfi-
zetésre kötelezett. 

 
III/2. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

 
A felszíni alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni 
vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 
valamint a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a helyi szabályo-
zások a következık: 

4.§. 
 

/1/ Felszíni vizekbe, mirhókba, csapadékvíz árokba szennyvíz bevezetése, partjaikon és 
medrükbe szemét elhelyezése, illetve tárolása tilos. 

 
/2/ Az ingatlan elıtti nyílt, és azon lefedett csapadékvíz csatorna - amelynek lefedését saját 

érdekbıl, vagy saját kezdeményezésre végezték el - állapotáért, karbantartásáért az in-
gatlan tulajdonosa /bérlıje, használója, haszonélvezıje/ felelıs. 

A nyílt árok burkolása, a kapubejáró létesítése, illetve az árok fedése kezelıi hozzájáru-
lás köteles. Árok lefedés csak különleges méltányolást érdemlı esetben- pl.: parkoló lé-
tesítése – lehetséges kiviteli terv alapján. A tervezésnél és kivitelezésnél a lehetı legna-
gyobb zöldfelületet kell kialakítani. 

 
/3/ A nyílt csapadékvíz csatornák rendeletben foglaltak szerinti ellenırzését a Közterület-

felügyelet látja el. 
 
/ 4/ A mírhó nem rekeszthetı el, nem tölthetı fel, és nem fedhetı le. 
 
/5/ A mírhó karbantartása a Városellátó Intézmény feladata. Az ingatlan tulajdonosa, bérlıje, 

haszonélvezıje köteles bejelenteni, ha a mírhó valamely szakaszán illegális szennyvíz, 
vagy trágyalé bevezetését, szemét, vagy állati tetem elhelyezését észleli. 

/6/ A mírhók karbantartási munkáit, megközelítését, ellenırzését, illetve a mírhóból kiemelt 
hulladék telken keresztüli átszállítását minden érintett ingatlan tulajdonosa /bérlıje, 
használója, haszonélvezıje/ köteles tőrni. 

/7/ Mélyfúrású kút csak vízjogi létesítési engedéllyel létesíthetı, amelynek feltételeit az en-
gedélyezı  hatóság határozza meg. 

/8/ A talajvíz kutak /ásott kút, nortonkút, / létesítése és üzemeltetése engedélyköteles, amely 
engedélyeket a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében a Jegyzı adhatja ki. A léte-
sítési engedély kérelméhez mőszaki tervdokumentáció /mőszaki leírás, helyszínrajz, tu-
lajdoni lap másolat/ csatolása szükséges. 
Az üzemelési engedély kérelméhez szükséges a kút tényleges adatainak csatolása.  



A házi vízigények kiszolgálására létesülı talajvíz kutak (ásott kút, nortonkút/ létesítése 
és üzemeltetése engedélyköteles, amely engedélyeket a 72/1996. (V.22.) Korm. rende-
let értelmében a Jegyzı adja ki. A létesítési engedély kérelméhez mőszaki tervdoku-
mentáció (mőszaki leírás, helyszínrajz, tulajdoni lap másolat) csatolása szükséges. 

(Hatályos: 2009. február 16. napjától)  
 

/9/ A talajvíz kutakból kiemelhetı víz maximum mennyisége 1,5 m3/nap. 

/10/ Nem öntözési célú vízvételezés esetén a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a 
szennyvízelhelyezés módját is. 

/11/ A talajvíz kutak minimálisan betartandó védıtávolságai a következık: 
- épülettıl és szomszédos telektıl 5,0 m 
- szennyvízszikkasztótól, szennyvíztárolótól 15,0 m 
- árnyékszéktıl 15,0 m 
- hulladéktartály tárolótól 5,0 m. 

/12/ Szennyvíz közcsatornával ellátott területen a szennyvizeknek a közcsatornába való be-
kötése kötelezı, kivéve, ha az ingatlanon a közcsatorna kiépítését megelızıleg kifogás-
talan közmőpótló berendezés /oldómedence és elhelyezı mő, zárt szennyvíztároló me-
dence/ került megépítésre. 

/13/ Új közmőpótló berendezések létesítése és üzemeltetése engedélyköteles. Az engedé-
lyeket a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a jegyzı adja ki. Szennyvíz közcsator-
nával ellátott területen új közmőpótló berendezés nem létesíthetı. 

 
/14/ Szennyvíz közcsatornával ellátott területen tilos szennyvizet elszikkasztani. 

Üzemen kívül helyezett talajvíz kutat szennyvízelhelyezésre használni tilos. 
 

III/3. A levegı védelme 
A levegıtisztaság-védelem helyi szabályozásánál irányadó a többszörösen módosított 
levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Kormány 
rendelet. 

5.§. 

/1/ Az önkormányzat jegyzıje környezetvédelmi hatósági jogkörben eljár: 

– háztartási célra használt családi ház, illetve egy vagy több lakás ellátására szolgáló és az 
500 kW névleges bemenı hıteljesítményt meg nem haladó, 

– az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények gazdasági tevékenységét nem érintı 
az 500 kW névleges bemenı hıteljesítményt meg nem haladó, 

–140 kW névleges bemenı hıteljesítményt meg nem haladó helyhez kötött tüzelı- és 
egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos levegıtisztaság-
védelem ügyekben. 

– a 140-500 kW bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezéseket érintı légszennyezı anya-
gok technológiai kibocsátási határértékeit meghatározó 23/2001. (XI.13.) KöM. rendeletben 
elıírt – szennyezı anyagok határértékeit meghaladó esetben – bírságot szab ki. 

/2/ A város bel- és külterületén lévı közterületen és magánterületen tilos a lábon álló nö-
vényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése. 

/3/  A város bel- és külterületén lévı közterületen és magán területen tilos a gyep, nád és 
más vízi növények égetése. 

/4/ A város bel- és külterületén lévı közterületen és magánterületen tilos az avar, kerti hulla-
dék és háztartási hulladék égetése. 

 



/5/ Tilos az erdıben, illetve annak 200 méteres körzetében a tőzgyújtás. 
 

III/4. Zaj- és rezgésvédelem 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. Tv. 85.§ 
/1/ bekezdés felhatalmazása alapján, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni véde-
lem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben, illetve a zajkibocsá-
tási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésé-
nek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglalt rendelkezéseken túl-
menıen a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályai a következık: 
 

6.§. 
 

/1/ Ezen fejezet elıírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X.29.) Korm. rendelt 4.§ (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekre kell al-
kalmazni.  

(Hatályos: 2009. február 16. napjával) 
 
/2/ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a zaj- és rezgéskibo-

csátással járó szolgáltatási tevékenységek új és mőködı üzem létesítményeire, technoló-
gia változtatására zajkibocsátási határértéket kell megállapítani és annak teljesítésére ha-
táridıt kell szabni. 

 
/3/ A zajkibocsátási határértéket a R. 1. sz. mellékletben meghatározott zajterhelési határér-

tékek figyelembevételével kell megállapítani. 
 
/4/ Alkalmi jellegő kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklám célú, közösségi, továb-

bá a hangosítást igénylı rendezvénytıl származó környezeti zajterhelésre – az üzemelte-
tı vagy a rendezvény szervezıjének szakvéleménnyel alátámasztott kérelmére és meg-
határozott idıtartamra –a R. 1. számú melléklete által meghatározott zaj terhelési határér-
tékéhez képest hatósági engedély alapján- legfeljebb + 10 dB túllépés engedélyezhetı. 

 
/5/ Amennyiben az engedélyezett hangosító berendezéseknél, valamint a szolgáltató tevé-

kenységet ellátó új és már mőködı üzemi létesítményeknél a környezetre veszélyes zaj- 
és rezgés tartósan fennáll, a jegyzı e tevékenységet korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. 

 
/6/ A környezeti zajkibocsátásra vonatkozó terhelési határértékek méréssel történı megha-

tározásánál figyelembe kell venni az üzemelés rendszerét, a zaj jellegét, idıbeni lefolyá-
sát- továbbá a közlekedéstıl származó zajterhelést- mely a határértékek megállapításá-
nál korrekcióként jelentkezik a nappali és /vagy/ éjjeli megítélési idı alatt. 

 
/7/ A zajtól védendı területet érintı zajterhelési határértékek túllépése miatt jelentkezı pa-

naszok, bejelentések esetén hatósági intézkedésre a jegyzı – méréssel alátámasztott 
zajvizsgálat eredménye alapján – dönt. 

 
/8/ A jegyzı által kiadott határozatban foglaltak szerint a zajterhelés túllépésének okozója  

köteles a határértékek betartására vonatkozó és szükséges (szervezési, mőszaki) intéz-
kedések megtételére. 

 
/9/ Ellenırzés során – a létesítmények, berendezések üzemeltetıje köteles a mőködtetés 

idıtartamáról, körülményeirıl, mőszaki jellemzıirıl – az ellenırzést végzık számára felvi-
lágosítást nyújtani. 



 
/10/ A határértékek betartására irányuló felszólítás után – ellenırzı (kontroll) zajszintmérés 

során mért túllépés esetén – a létesítmények, berendezések üzemeltetıje a zajvédelem 
helyi szabályainak megsértése miatt a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. számú mellék-
lete a zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság kiszabására vonatkozó számítási szabályok alap-
ján számított bírsággal sújtható. 
A zajmérési vizsgálat költségeit a zajos tevékenység okozója viseli, ha részérıl a határér-
ték túllépése megállapítható. 

 
/11/ A zajbírságot a környezetvédelmi alapba kell befizetni. 
 
/12/ A fejezet elıírásait nem lehet alkalmazni a vagyonvédelmi célokra szolgáló riasztóbe-

rendezésekre, valamint arra a zajra, amely a létesítmények közönségétıl származik. 
 

IV. Parkosított és fásított területek védelme 
 
A fák védelmérıl szóló 21/1970 (VI.21.) Korm. rendelet és a módosításáról szóló 
128/1999.(VIII.13.) Korm. rendelet rendelkezésein felül a zöldterületek, parkok létesítésé-
nek, fenntartásának és használatának helyi szabályai a következık: 

 
7.§. 

 
/1/ E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell Szentes város: 

- közhasználatú zöldterületeire /terek, közparkok, játszóterek, sétányok, fasorok, zöldsá-
vok/, valamint a véderdı és tervezett zöldterületeire, valamint az ezeken lévı növény-
zetre, építményekre, mőalkotásokra, berendezéseire és felszerelési tárgyaira. 

- az egyéb közterületen lévı közhasznú tárgyakra, közmőtárgyakra és mőalkotásokra 
- korlátozottan közhasználatú belterületi ingatlanok kertjeire /bölcsıde, óvoda, iskola, 

kórház, öregek otthona, camping, gyógyfürdı, strand és sportuszoda, sportpálya, teme-
tı, és más a közönség által látogatható intézmény területére. 

- a gépjármővek parkolása esetében zöldterület a város belterületén minden, bármely 
szervezet vagy magánszemély által létrehozott gyep, füvesített terület beleértve a járda 
és az úttest közötti területet abban az esetben is, ha már letaposták. 

 
/2/ A közhasználatú zöldterületek fenntartása a város Önkormányzatának hatáskörébe tar-

tozik. A zöldterületekkel kapcsolatos kezelıi feladatok ellátása a Városellátó Intézmény 
feladata. 

 
/3/ A korlátozottan közhasználatú zöldterületek gondozásáról a tulajdonos, illetve a terület 

kezelıje köteles intézkedni. 
 
/4/ Zöldterületeken az emberre káros gyomnövények /allergiai gyomnövények pl. parlagfő/ 

ellen a rendszeres védekezést folyamatosan el kell végezni. 
 
/5/ A közhasználatú zöldterületek, parkok gondozása a fenntartás színvonala szerint négy 

kategóriába sorolt a R. 2. sz. melléklete szerint. 
 
/6/ A kategóriákba sorolásról és a pénzügyi fedezet biztosításáról a Városellátó Intézmény 

javaslata alapján a Képviselı-testület évente dönt. A város arculatát meghatározó I. ka-
tegóriába tartozó zöldterület védelmét és gondozását kiemelten kell kezelni. 

 
 
 



/7/ A zöldterületen elhelyezett közcélú létesítmények állapotáról / esztétikai megjelenés, mő-
ködıképesség / és az azt körülvevı bekerített zöldfelület fenntartásáról az üzemeltetıje 
köteles gondoskodni /pl. gázfogadó, trafó, víztorony, szennyvízátemelı, távközlési mő-
tárgyak, kábel TV, stb./. 

 
/8/ A közhasználatú zöldterületek rendeltetésüktıl eltérı használatát a polgármester enge-

délyezi. Zöldterületet parkolásra használni tilos. 
 
/9/ Zöldterületet határoló kiemelt útszegélyen parkolni csak külön engedély alapján lehet. 

Amennyiben az úttestnek nincs kiemelt szegélye és a pályaszélessége legalább 4 méter, 
parkolni - bármilyen rövid idıre is - csak az útfelület szélétıl 0,7 méter távolságig lehet-
séges. 

 
/10/ Nem minısül más célú felhasználásnak a zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmé-

nyek és mőtárgyaik, tartozékaik engedélyezett beépítése /pl. térvilágítás, öntözıhálózat 
stb./ 

 
/11/ Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása, a berendezés rongálása. 
 
/12/ Tilos a játszóterek területén a dohányzás. 
 
/13/ A zöldterületek ellenırzésérıl a Közterület-felügyelet gondoskodik. A felügyelık felhívá-

sának minden zöldterületen tartózkodó személy köteles haladéktalanul eleget tenni. 
 
/14/ A közhasználatú és a korlátozottan közhasználatú zöldterületekrıl a tulajdonosnak, il-

letve kezelınek napra kész nyilvántartást kell vezetni. 
Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévı közhasználatú és a korlátozottan köz-
használatú nyilvántartások összesítésérıl, a soron következı évi feladatok tervezésérıl 
és a költségvetés elkészítésérıl a Városellátó Intézmény gondoskodik.  

 
/15/ A város területén a közhasználatú zöldterületek mennyisége nem csökkenthetı. 

 
 

V. A köztisztasággal összefüggı feladatok 
 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-a rendelkezésén túlmenıen a 
köztisztaság fenntartásának, a települési hulladékok ártalmatlanításának és elhelyezésének 
helyi szabályai - a veszélyes hulladékok, valamint az ezzel összefüggı tevékenység kivéte-
lével - a következık: 

 
8.§. 

 
A közterület tisztántartásáról 
 
/1/ Az Önkormányzat tulajdonában levı közterületek (közutak, járdák, sétányok, lépcsık, 

terek stb.), és az azokon elhelyezett mőtárgyak, szervezett rendszeres tisztántartásáról, 
az ott keletkezett szemét összegyőjtésérıl, elszállításáról a város önkormányzata köte-
les gondoskodni az ugyanezen paragrafus /3/, /4/ bekezdéseiben foglaltak kivételével. 
Az önkormányzatot terhelı feladatokat a Városellátó Intézmény látja el. 
A Magyar Közút Kht. kezelésében lévı utak tisztántartásáról, a padka rendszeres gon-
dozásáról az út kezelıje, magánutak esetén a tulajdonos /kezelı/ köteles gondoskodni.  



/2/ Az ingatlan közterületrıl látható részén az ingatlan tulajdonosa /kezelıje, használója, 
haszonélvezıje/, illetıleg a bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint a bérlı 
köteles olyan rendezett állapot fenntartásáról gondoskodni, amely a városképet nem 
rontja. 
A kötelezett személyek megállapításánál az ellenkezı bizonyításáig a telekkönyvi álla-
pot, illetve a bérleti szerzıdés az irányadó. 

 
/3/ Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan közterületi határvonala és az 

útburkolat közötti közterület tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. 
Ez alól kivételt képeznek azok a közterületek, amelyeknek gondozását az önkormányzat 
által kijelölt intézmény (Városellátó Intézmény) végzi. (R. 2. sz. melléklete). Errıl az in-
tézmény a pontos határvonalak megjelölésével a tulajdonosnak írásos értesítést küld. 

 
/4/ Az intézmények, kereskedelmi-, szolgáltató és vendéglátó-ipari egységek, más elárusító-

helyek, üzletek üzemeltetıi, a társasház esetében a társasházi közösség (közös képvise-
lı) köteles gondoskodni az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti közte-
rület tisztántartásáról és a hulladék elszállításáról, valamint a zöldfelület gondozásáról. 

 
Az intézmények kereskedelmi-, szolgáltató és vendéglátó-ipari egységek, más elárusítóhe-
lyek, üzletek, irodaépületek bejáratai elıtt az üzemeltetı a teljes nyitvatartási idı alatt köte-
les hulladékgyőjtı edényt kihelyezni és annak szükség szerinti ürítésérıl gondoskodni. 
A négynél több lakást tartalmazó társasházak esetében a bejáratánál társasházi közösség 
(közös képviselı) köteles hulladéktartó edény kihelyezésére, s annak ürítésérıl gondoskod-
ni. 
 
A hulladékgyőjtı edénynek elkülönített módon tartalmaznia kell cigarettavég elhelyezésére 
alkalmas részt. A kihelyezett hulladékgyőjtı edény feleljen meg a köztéri utcabútorokra vo-
natkozó önkormányzati album elıírásainak. 
 
/5/ Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési jármővek esetében: 
– a közterületen lévı üzemi területek, pályaudvarok tekintetében a jármővek üzembentartója 
– a belterületen lévı és az elızı pont alá nem tartozó váróhelyiségek 
– külterületen lévı az elızı pont alá nem tartozó autóbusz- megállóhelyek tekintetében a 

közút kezelıje köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladékok 
eltávolításáról gondoskodni. 

 
/6/ Közterületre nyíló gépkocsitárolók elıtti terület közútig terjedı szakaszának tisztántartá-

sáról a tároló használója /tulajdonos, bérlı/ köteles gondoskodni. 
 
/7/ A közterület rendeltetésétıl eltérı használata esetén /anyagszállítás, rakodás, építési 

munkák, anyagtárolás stb./ a közterületet szennyezni, valamint hulladékkal útfeltöltést 
végezni tilos. Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület takarítását a mun-
ka befejezése után azonnal el kell végezni. Szennyezés esetén a helyreállításról a tevé-
kenység folytatója köteles gondoskodni. 

 
/8/ Szennyezı anyagot csak olyan módon lehet szállítani, hogy a szállítás közben a közterü-

leten szennyezıdés (por, csepegés, szilárd anyag, stb.) ne keletkezzen.   
 
/9/ Az önkormányzat kezelésében lévı közterületeken megfelelı hulladékgyőjtı elhelyezé-

sérıl, ürítésérıl és a hulladék elszállításáról a Városellátó Intézmény köteles gondos-
kodni. 

 



/10/ Közterületi illemhelyek létesítése, fenntartása, folyamatos tisztántartása, fertıtlenítése a 
Városellátó Intézmény feladata. 

 
/11/ A Városellátó Intézmény köteles minden évben egy alkalommal lomtalanítási akciót 

szervezni. A lomtalanítási akció megkezdése elıtt annak idıpontját és módját helyben 
szokásos módon hirdetmény útján közzé kell tenni. 

 
/12/ Az önkormányzat kezelésében lévı közutak, kerékpárutak, járdák síkosság-

mentesítését a /14/ bekezdésben foglalt kivétellel a Városellátó Intézmény látja el. 
Országos közút esetében a Magyar Közút Kht., magánút esetében a tulajdonos /kezelı/ 
kötelessége a síkosság-mentesítés. 

 
/13/ Az ingatlanok elıtti, illetve az ingatlanok megközelítését szolgáló járdák, lépcsık 

síktalanításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója, haszonélvezıje köteles 
gondoskodni. 

 
/14/ Síkosság-mentesítésre, felszórásra használt anyagok körében törekedni kell a környe-

zetkímélı anyagok /homok, salak, hamu, stb./ használatára. 
 
/15/ Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartására a közúti közlekedésrıl 

szóló szabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

VI. Végrehajtási rendelkezések 
9.§. 

 
*/1/ Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e rende-

let 
2.§. /13/ bekezdésében, 
3.§. /3/, /4/, /5/, /6/, /7/ bekezdésében, 
4.§. /1/, /2/, /4/, /6/, /14/ bekezdésében, 
5.§. /2/, /3/, /4/, /5/ bekezdésében 
7.§. /4/, /8/, /11/ /12/ bekezdésében, valamint a  
8.§. /2/, /3/, /4/, /6/, /7/, és /13/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti. 
*(Hatályos: 2008. július 14. napjától) 
 
/2/ A pénzbírság megfizetése nem mentesít a kártérítési felelısség, valamint a tevékenység 

korlátozásának, megszüntetésének, illetve a meghatározott cselekmény elvégzésének 
kötelezettsége alól. 

 
/3/ A rendelet közterületeken való betartását a Közterület-felügyelet ellenırzi. 
 
/4/ A Közterület-felügyelet a rendelet megszegıivel szemben helyszíni bírságot alkalmazhat, 

vagy szabálysértési feljelentést tehet. 
 
/5/ Az e rendeletben szabályozott, a köztisztaság fenntartásának megsértésének körébe 

tartozó szabálysértések elbírálására a 218/1999.(XII.28.) Korm.r. 7.§-ának rendelkezése 
az irányadó. 

 
/6/ E rendelet elıírásait a hatálybalépését követıen kell alkalmazni. 

 
 
 
 



Záradék:* 
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa 2006/123/EK. irányelvnek megfelel. 
*(Hatályos: 2009. december 12. napjától) 

 
 
 
 
 

VII. Hatálybalépés 
10.§. 

 
/1/ Ezen rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. 
 
/2/ E rendelet hatályba lépésével a környezetvédelem helyi szabályairól szóló Szentes Város 

Önkormányzata Képviselı-testület 21/1993./XI.19./KT sz. rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.         Szirbik Imre sk. 
           jegyzı           polgármester 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 sz. melléklet 
 
 

Kulturális, szórakoztató, ipari, üdülési, sport és más hasonló létesítmények, továbbá a 
helyi hírközlési vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemelé-
sébıl eredı, a területre vonatkozó zajterhelési határértékek 
 
 

Megengedett egyenértékő „A” 
hangnyomásszintek 

 
Sorszám 

 
Területi funkció 

Nappal (6-22 
h) 

Éjjel (22-6 h) 

1. Kórház és környéke 45 dB 35 dB 
2. Lakóterület, intézmények 50 dB 40 dB 
3. Gazdasági terület 60 dB 50 dB 

 
 
 

Módosító tényezı a nyári szabadtéri rendezvényekre 
Módosító tényezı: 
 

Nappal 
(6-22 h) 

 

Éjjel 
(22-6 h) 

 
+ 5 dB + 2 dB 

 
HATÓSÁGI ENGEDÉLY ALAPJÁN ESETI TÚLLÉPÉS 

+ 10 dB 
  

 
 

Területi besorolás  
 

1. Szentesi Kórház és rendelıintézet telekhatárától számított 50 m-es körzetben 
2. Szentes város belterülete kivéve 3./ területi besorolás 
3. 45-ös út - Vasút - Attila u. – Nagyvölgy sor - Sopron sor - Nagyvölgy csatorna - Vecseri 

sor hátsó telekhatár - Vásárhelyi út - Vasút - Ipartelepi út - 45. sz. út határvonaltól keletre 
esı belterület 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 
 
 

I. ÖVEZET 
 
 
Kiemelten kezelt zöldfelületek 
Reprezentatív területek tartoznak ide, melyekre jellemzı a heti kétszeri takarítás és a nö-
vényzet fenntartásának naprakészsége. A kaszálások száma 10-12. A virág- és gyepfelüle-
tek rendszeresen öntözöttek. A berendezés tárgyai állandóan karbantartottak. 
 
 1./ Erzsébet tér 
 2./ Kossuth tér 
 3./ Nagy Ferenc u. 
 4./ Kiss Bálint u. 
 5./ Szent Miklós tér 
 6./ Kossuth u. - Baross u. - MÁV-állomás 
 7./ Nádai tér 
 8./ Autóbusz pu. - Posta környéke 
 9./ Szentes Városi Könyvtár (Zsinagóga) körüli parkok 
10./ Körforgalmak 

 
 

II. ÖVEZET 
 
 
Belterjesen kezelt zöldfelületek 
Olyan területek, ahol a növényzet fenntartása rendszeres és jó színvonalon történik. Jellem-
zı a havi két alkalommal történı takarítás. A virág felületek és új telepítéső egyéb növények 
/cserjék, fák/ szükség szerint, esetenként öntözöttek. A kaszálások száma 6-8. Játszóterek 
és berendezési tárgyai rendszeresen karbantartottak. 
 
1./ Többszintő beépítéső lakótelepek 
/Bocskay-Klauzál-Somogyi-Bacsó József A.-Páva utcai-Apponyi téri és a Kertvárosi lakóte-
lepek/ 
2./ Széchenyi liget 
3./ Kurca part belterületi szakasz / Örvény sortól Ifjúsági házig/ 
4./ Szent Imre herceg u. 
5./ Tóth J. u. 
6./ Ady E. u. 
7./ Petıfi u. 
8./ Mátyás kir. u. - Villogó utcáig 
9./ Koszta u. és tömbbelsı 
10./Attila u. /vasúti átjáróig/ 

 



III. ÖVEZET 
 

Külterjesen kezelt zöldfelületek 
Azok a közlekedési, fás, erdıs, valamint leszanált, még ki nem alakított területek, ahol a nö-
vényzetben egyaránt megjelennek a telepített és a természetes megtelepedéső egyedek, 
illetve zöldfelületek 
Gondozásukat elsısorban elhelyezkedésük indokolja. Jellemzı az évenkénti 2-3-szori taka-
rítás, kaszálás, a fás növényzet alakító, ifjító jellegő gondozása. 
 
1./ Csongrádi út 
2./ Vásárhelyi út 
3./ Kiss Zsigmond u. 
4./ Víztorony környéke 
5./ Hısök erdeje 
6./ Kurca-parti kerékpárút melletti zöldterület 
7./ Városba ékelıdött, funkció nélküli vagy még ki nem alakított területek /Szanált terület/ 

 
 

IV. ÖVEZET 
 

Esetenként gondozott zöldfelületek 
Családi házas utcákban az úttest mellett lévı fák esetenkénti gallyazása, száraz fák kivágá-
sa, pótlása. 
Csapadékelvezetı árkok takarítása, kaszálása. Közlekedést akadályozó cserjék, fák alakító 
metszése szükségletnek megfelelıen. 
Továbbá: Nagyhegy széli erdı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. sz. melléklet 

 
 

Szentes Város Település Rendezési Terve szerint beépítésre szánt  
bel- és külterületen lévı ingatlanokon tárolható hulladék fajtájának,  

maximális mennyiségének és azok tárolási idıtartamának meghatározása 
 
 
– Forgalomból véglegesen kivont 3,5 t tömeg feletti gépjármő: 0 db 
 - ha rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, bérlıje, használója, haszonélvezıje ugyan-

olyan típusú forgalomban lévı gépjármővel: 1 db 
 
– Forgalomból véglegesen kivont mezıgazdasági gép (mezıgazdasági gépjármő, mezı-

gazdasági vontató, lassú jármő): 0 db 
 - ha rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, bérlıje, használója, haszonélvezıje ugyan-

olyan típusú forgalomban lévı gépjármővel: 2 db 
 
 
Szentes város területén beépítésre szánt területen üzemen kívül helyezett gépek egyidejő-
leg együttesen tárolható maximális mennyisége: 3 db 
 
– Kommunális hulladék: 
  - belterületen: 0 m3 

- külterületen, ahol nem található 50 m-es körzeten belül közszolgáltatással érintett 
útvonal: : 1 m3 30 napig 

 
– Lom (pl.: bútor, hőtıszekrény, TV, használaton kívüli háztartási felszerelések, stb.): 5 m3 

30 napig 
 
– Építési és bontási hulladék az építés és bontási tevékenység befejezése után 15 napig 

tárolható. 
 
– Aktívan bomló zöld hulladék: 5 m3 15 napig 
 
– Egyéb hulladék (pl.: fólia, kızetgyapot, mőanyag kötözıanyaggal kevert zöld hulladék, 

hulladékkal kevert föld, stb.: 5 m3 15 napig 


