
 

 

 

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

RENDELETE 

 

8/2000.06.23./ÖH.Rendelet 6/1999./X.29./ Ör.sz. Rendelet módosítása. 

 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,  

a település tisztaságáról 

 

Hajdúbagos Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 

1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, az 1995.évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés  

c) pontjából, és az 1995.évi XLII. törvény 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján 

Hajdúbagos község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és 

tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket 

figyelembe véve hozott 6/1999. (X.29.) ÖR. számú rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja.  

 

 

1.§  

 

 

A rendelet.2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által 

létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; 

b) környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; 

c) természeti erőforrás: a – mesterséges környezet kivételével – társadalmi 

szükségletek kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes 

összetevői.; 

d) környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy 

elemének természeti erőforráskénti használata; 

e) környezet-igénybevettség: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti 

használata mértéke; 

f) környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása; 

g) környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket 

meghaladó terhelése; 

h) környezetszennyezettség: a környezetnek vagy valamely elemének a 

környezetszennyezés hatására bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető 

állapota; 

 

 



i) környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, 

illetőleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység;  

j) környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás 

következik be; 

k) környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű 

változása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, 

amelynek eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) 

csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre,illetőleg , amely az 

élővilágot kedvezőtlenül érinti; 

l) környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely 

környezetkárosítást idézhet elő; 

m) környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a 

környezet igénybevétele következtében bekövetkező változás; 

n) hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű 

környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy 

bekövetkezhet; 

o) érintett: azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, 

tevékenykedik; 

p) érintett önkormányzat: az a települési önkormányzat, amely az adott 

környezethasználat hatásterületén illetékességgel rendelkezik, 

r) helyi környezetvédelmi ügy:  minden olyan környezetvédelmi ügy, amelyben a 

környezet használata és a hatásterület nem terjed túl az érintett települési 

önkormányzat területén; 

s) igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy 

hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, amely kizárja a 

környezetkárosítást; 

t) kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban 

vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a 

környezetkárosítást; 

u) szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan – jogszabályban 

meghatározott – mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása – a mindenkori 

tudományos ismeretek alapján – környezetkárosodást vagy egészségkárosodást 

idézhet elő; 

v) leghatékonyabb megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között 

elérhető, legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység; 

w) fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek 

rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek 

számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai 

szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség 

megőrzését;  

x) elővigyázatosság: a környezeti kockázatok mérsékléséhez, a környezet jövőbeni 

károsodásának megelőzéséhez vagy csökkentéséhez szükséges döntés és intézkedés; 

y) megelőzés: a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében 

a leghatékonyabb megoldások alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától; 

z) környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek 



célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a 

kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző 

állapot helyreállítása. 

 

2.§. 

 

A rendelet 3.§ (2) és (4) bekezdési helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

3.§ (2)  

 

Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság – mentesítéséről, a szilárd 

burkolatú utak tisztán tartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről a képviselő-

testület a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.  

 

c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 

földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatára átadott 

része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró); 

 

(2) Közigazgatási szempontból járdának minősül az  a gyalogos közlekedésre rendelt 

kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig 

(szegélyéig) terjed.  

 

 

3.§  

 

 

A rendelet 5.§ (5) bekezdése hatályát veszti.  

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

        /: Szabó Lajos :/                                      /:Dr. Balla György:/ 

         polgármester                                                    jegyző 

 

Kihirdetve: 2000. június 23.  

 

                                                                    /: Dr. Balla György :/ 

                                                                                    jegyző 

 
 


