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Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény értelmében a környezet
védelmében nem kizárólag a helyi önkormányzatnak, hanem az érintett lakosságnak is
vannak feladatai. Az Alkotmánybíróság több határozatában megállapította, hogy nem
minősül alkotmányellenesnek az állampolgárok kötelezése a járda felületét meghaladó
közterületnek minősülő útfelületek, zöldsávok, nyílt árkok, illetve ezek műtárgyai tisztántartására. A települések tisztasága, a közterületek, a járdák, illetve a közöttük lévő
területek tisztántartása, hó-és síkosságmentes igénybevételének biztosítása ugyanis
az Alkotmányban védeni rendelt értékek megóvását szolgálja (pl. 1122/B/1996.
AB határozat).
1. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM
rendelet értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról. A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában - a használó köteles tisztántartani.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet lényegében megismétli a fenti jogszabályi rendelkezéseket.
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007.(VI.6.) rendelete a
fenti jogszabályoknak megfelelően határozza meg az ingatlan-tulajdonosok közterület-tisztántartással kapcsolatos feladatait.
A témában releváns rendelkezéseket tartalmaz továbbá a környezet védelméről
szóló 30/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) is.
Több ingatlantulajdonos – saját feladata megkönnyítése érdekében – használ
gyomirtót az általa gondozott közterületen. A tapasztalataink szerint a Glialka
használata gyakori, amely minden zöld növényt leperzsel és a 3-4 évesnél fiatalabb fás növényekre is veszélyes. Javaslom ennek és a hasonló szereknek a használatát a Rendeletben megtiltani.
2. A városban az ingatlanok elé telepített fás szárú növények (elsősorban sövények)
sok helyen jelentenek veszélyt a biztonságos közlekedésre. Az ingatlantulajdonosok által telepített növények gyakran nem megfelelően gondozottak,
akadályozzák a gyalogos közlekedést és a közúti csomópontok beláthatóságát.
Emiatt felhívással is éltünk az önkormányzat által kiadott 7200-Egy szabad város
lapja c. kiadványban.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§
(1) bekezdése értelmében fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon
telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési
jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt
a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. A Korm. rendelet kimondja, hogy az érintett földrészlet fekvése
szerinti települési önkormányzat jegyzője a használót a 2. § szerinti telepítési előírások teljesítésére kötelezheti.
Az előbbi problémával kapcsolatos az önkormányzat környezetvédelmi rendeletének azon előírása, miszerint közterületre gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a
zöldfelület fenntartójával, előre egyeztetett módon, a közművek elhelyezkedésére
és a telepíteni kívánt egyedek fajaira vonatkozóan engedéllyel telepíthető. Javaslom ezt a hatáskört a polgármesterre delegálni és az említett rendelkezést pontosítani.
Az útpadkán, az árokban, a rézsűfelületeken, továbbá a közút határán belüli területen levő cserjéken és fákon, fasorokon évente legalább egyszer alakító metszést
kell végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a látótávolságot vagy a közúti
jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt azonnali beavatkozással – a közút kezelőjének - meg kell szüntetnie.
A rendelet-tervezethez kapcsolódó hatásvizsgálat:
Társadalmi hatás:
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Az önkormányzati kiadásokra és bevételekre kismértékű a hatása.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtása pozitív hatással van a környezetre és a településképre.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket kis mértékben növeli.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:
A rendeletmódosítás elfogadása nem törvényi előírás, de a várható hatások kedvezőek.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását!

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…) önkormányzati rendelete
a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2., 5. és 11 pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről
szóló 30/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15.§
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Közterületre fás szárú növény csak a polgármester írásbeli engedélyével telepíthető. A telepített növény fenntartásáról – mint a növény a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti használója - a kérelmező köteles gondoskodni.”
(2) A Rendelet 15. §-a a következő (7) – (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Belterületi közterületen gyomirtásra kizárólag olyan anyag használható,
amely a gyomnövényektől megvédendő, a közterületen lévő kultúrnövény egészségét nem veszélyezteti.
(8) A (7) bekezdésben foglaltakat megsértő ingatlan-tulajdonost a polgármester a
közterület helyreállítására kötelezheti.
2.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

