1. számú melléklet

Önkormányzati hatásköri jegyzék1
Általános környezetvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Általános környezetvédelem
Hatáskörébe tartozik az önkormányzati környezetvédelmi alappal való
rendelkezés és gazdálkodás.

1991. évi XX.
törvény 85. §
(1) i)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Rendeletben meghatározhatja a környezethasználatnak minősülő
tevékenységet, előírhatja a környezethasználat feltételeit, illetőleg
korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 5. §, 7.
§, 46. § (1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Rendeletben állapítja meg az együttműködéssel járó jogokat és
kötelezettségeket.

1995. évi LIII.
törvény 10. §
(1)-(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi
egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a
rendelkezésre álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni,
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön
jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a
számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon
közzétenni.
(K-V-MJV-FK-F-M)2

1995. évi LIII.
törvény 12. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés
Főpolgármester,
Polgármester
Főjegyző, Jegyző

Biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti információt igénylő számára,
hogy a környezeti információ megismerésére vonatkozó jogosultságairól
tudomást szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti információhoz való
hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében információs tisztviselőt
nevezhet ki.

1995. évi LIII.
törvény 12. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés
Főpolgármester,
Polgármester
Főjegyző, Jegyző

1995. évi LIII.
törvény 12. §
(6)

Képviselőtestület,
Közgyűlés
Főpolgármester,

(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval,
az információ megismerésre vonatkozó igényt köteles a környezeti
információval rendelkező szervnek megküldeni és erről az igénylőt
értesíteni vagy tájékoztatni, hogy a kért információt mely környezeti
információval rendelkező szervtől igényelheti.
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Polgármester
Főjegyző, Jegyző
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az információ megismerésre vonatkozó igény beérkezésétől számított 5
napon belül felhívja az igénylőt az igénye pontosítására, ha az túlzottan
általános vagy a tartalma alapján a megismerni kívánt környezeti
információ nem állapítható meg.

1995. évi LIII.
törvény 12. §
(7)

Képviselőtestület,
Közgyűlés
Főpolgármester,
Polgármester
Főjegyző, Jegyző

1995. évi LIII.
törvény 25. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a
területfejlesztési koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti
tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti
hatásait is fel kell tárni, és értékelni, - az e törvény 43-44. §-aira is
figyelemmel - továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket
környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben,
illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e törvény,
valamint külön jogszabályok állapítják meg
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 27. §

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban
meghatározott olyan tervekre, illetve programokra, - ideértve az EU által
társfinanszírozott terveket, illetve programokat is -, valamint ezek
módosításaira,
a) amelyek kidolgozását jogszabály, illetve országgyűlési, kormány-vagy
helyi önkormányzati határozat írja elő, és
b) amelyeket kidolgoz vagy elfogad
a külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló
környezeti vizsgálatot kell lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv,
illetve program nem terjeszthető elő.
(K-V-MJV-FK-F-M)

1995. évi LIII.
törvény 43. §
(4) a)-b)

Polgármester,
Főpolgármester
Megyei közgyűlés
elnöke

1995. évi LIII.
törvény 46. §
(1) a)-f)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-FK-F-M)
A rendezési tervben a települések területén a környezet terhelhetősége
és a településrészek rendeltetése alapján övezeteket kell megállapítani.
(K-V-MJV-FK-F)

A környezet védelme érdekében:
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását,
ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,
b) önálló települési programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint,
amelyet jóváhagy,
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására rendeletet bocsát ki,
illetőleg határozatot hoz,
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb
hatóságokkal, más önkormányzatokkal, egyesületekkel,
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról
szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot,
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f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem
követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását.
(K-V-MJV-FK-F)
Az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak
ellátása érdekében:

1995. évi LIII.
törvény 46. §
(2) a)-e)

Közgyűlés

Rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban
előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi
előírásokat határozhat meg.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII.
törvény 48. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú
növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat
határozhat meg.
(K-V-MJV-F)

1995. évi LIII.
törvény 48. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét,
illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a
környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi
igazgatási szervnek véleményezésre megküldi.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 48. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi
környezet állapotának alakulásáról.

1995. évi LIII.
törvény 51. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1995. évi LIII.
törvény 54. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1995. évi LIII.
törvény 58. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési
tanáccsal egyeztetve megyei környezetvédelmi programot készít a
48/D. §-ban foglaltak szerint, amelyet jóváhagy,
b) előzetes véleményt nyilvánít települési önkormányzati
környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezheti azok
megalkotását,
c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő
rendeleteinek tervezésével kapcsolatban,
d) elősegíti az egyezség létrehozását,
e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások
létrehozására.
(M)

(K-V-MJV-FK)
Feladata a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése az állammal
együtt.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében
rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.
(K-V-MJV-FK-F)
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A környezetvédelmi alap felhasználásáról évente a költségvetési rendelet
és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

1995. évi LIII.
törvény 58. §
(5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Ha a környezetvédelmi hatóság eljárásában környezetvédelmi,
természetvédelmi vagy tájvédelmi szakkérdésben szakértő kirendelése
szükséges, a 92. § szerinti szakértőt kell kirendelnie.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 91. §
(2)

Jegyző, Főjegyző
Polgármester,
Főpolgármester

A helyben szokásos módon tájékoztatást adnak az általuk kiadni
szándékozott környezettel kapcsolatos jogszabályokról.

1995. évi LIII.
törvény 98. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és
intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása megyei szinten
hatékony és indokolt.
(M)

1995. évi LIII.
törvény 48/D.
§ (1)

Közgyűlés

Gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel
kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. A végrehajtásról legalább
kétévente tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott
közreműködő szervet.
(M)

1995. évi LIII.
törvény 48/D.
§ (2)

Közgyűlés

Éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni
a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi
alakulásáról.
(M)

1995. évi LIII.
törvény 48/D.
§ (3)

Közgyűlés

A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival,
sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2)
bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell az e bekezdésben
foglaltakkal kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 48/E. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi
program - a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági
lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja az e bekezdésben
foglaltakkal kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 48/E. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok
végrehajtásáról, végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel
kíséri a feladatok ellátását.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 48/E. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-FK-F)
A környezetvédelmi programmal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
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A környezetvédelmi programja végrehajtásáról legalább kétévente
tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet.

1995. évi LIII.
törvény 48/E. §
(4)

Közgyűlés

Települési önkormányzatok - az önálló települési környezetvédelmi
program mellett vagy helyett - közös települési környezetvédelmi
programot is készíthetnek.
(K-V-MJV-FK-F)

1995. évi LIII.
törvény 48/E. §
(5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Meg kell küldeni a települési környezetvédelmi program tervezetét az (1)
bekezdésben meghatározott szerveken túl az illetékes megyei
önkormányzatnak véleményezésre.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LIII.
törvény 48/F. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A megyei környezetvédelmi program tervezetét az (1) bekezdésben
meghatározott szerveken túl az illetékes regionális fejlesztési tanácsnak
meg kell küldeni véleményezésre.
(M)

1995. évi LIII.
törvény 48/F. §
(3)

Közgyűlés

Szakmai véleményéről 60 napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi
program kidolgozóját.

1995. évi LIII.
törvény 48/F. §
(4)

Közgyűlés

Az elfogadott megyei környezetvédelmi programot a 40. § (6)
bekezdésben meghatározott közreműködő szerv részére meg kell küldeni
tájékoztatásul.
(M)

1995. évi LIII.
törvény 48/F. §
(5)

Közgyűlés

A települési környezetvédelmi program részeként annak készítésekor,
illetve felülvizsgálatakor, külön jogszabály szerinti forrásokra is
támaszkodva monitoring rendszer kiépítésével és működtetésével
figyelemmel kíséri a közigazgatási területen lévő talajvíz mennyiségi és
minőségi állapotát, különösen a nem pontszerű (diffúz)
szennyezőforrásokból származó szennyezés hatására kialakult állapotot.
(V-MJV)

219/2004. (VII.
21.) Korm.
rendelet 5. §
(8)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A település belterületére a földtani közeg és a felszín alatti víz további
terhelésének megszüntetésére az 1995. évi LIII. törvény 46. §-a szerinti
környezetvédelmi program keretében:

219/2004. (VII.
21.) Korm.
rendelet 20. §
(7)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(F)

(M)

a) alprogramot dolgoz ki, amelyet szabályozással, saját beruházással,
illetve beruházások ösztönzésével valósít meg, illetve segít elő;
b) belterületi állattartás esetén figyelemmel kíséri a külön jogszabályban
meghatározott jó mezőgazdasági gyakorlat szabályainak alkalmazását,
és ennek megvalósítását e rendelet hatálybalépését követő egy éven
belül helyi állattartási rendelet megalkotásával, meglévő rendeletek
esetén három éven belüli felülvizsgálatával is segíti.
(K-V-MJV-FK)

1. számú melléklet

Környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény
közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré
tételéről. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogyan lehet helyben
betekinteni a kérelembe és mellékleteibe.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 3. §
(4)

Jegyző

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja
felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a
kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 3. §
(4)

Jegyző

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 5. §
(6)

Jegyző

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 5. §
(6)

Jegyző

Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény
közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré
tételéről. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogyan lehet helyben
betekinteni a kérelembe és mellékleteibe. A jegyző a közlemény közhírré
tételét követő három munkanapon belül tájékoztatja a felügyelőséget a
közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és
mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 8. §
(2) a)-b)

Jegyző

Biztosítja a közmeghallgatás helyét.

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 9. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 9. §
(6)

Jegyző

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 9. §
(7)

Jegyző

(K-V-MJV-FK)
A felügyelőség által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat
teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

(K-V-MJV-FK)
A határozat közzétételét követően öt napon belül tájékoztatja a
felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba
való betekintési lehetőség módjáról.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
A közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a
közlemény közhírré tételének időpontjáról és helyéről.

(K-V-MJV-FK)
A közzétételnek legalább 30 nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell
megtörténnie.
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(K-V-MJV-FK)
Az iratok megérkezését követő öt napon belül, huszonegy napig
kifüggesztéssel vagy közterületen való közzététellel, illetőleg a helyben
szokásos egyéb módon hirdetményt tesz közzé.

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 21. §
(3)

Jegyző

A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell a telepítés helyét,
továbbá azt, hogy a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további
információ hol kapható, valamint felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben
meghatározott határidőig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a
felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt
lehet tenni. A hirdetmény közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja
a felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe
és mellékleteibe, illetve a felülvizsgálati dokumentációba való betekintési
lehetőség módjáról.
(K-V-MJV-FK)

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 21. §
(4)

Jegyző

Az észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét követő öt napon
belül megküldi a felügyelőségnek.

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 21. §
(6)

Jegyző

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 21. §
(8)

Jegyző

314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 21. §
(9)

Jegyző

Rendeletben állapítja meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatban a 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §-ban meghatározott átalány
megállapításának szempontjait, valamint a 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.
§-ban meghatározottakat
(K-V-MJV-FK)

2003. évi
LXXXIX.
törvény 26. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokat rendeletben állapítja meg.

2003. évi
LXXXIX.
törvény 21/A.
§ (2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Az egységes környezethasználati engedélyről szóló hirdetmény
közzétételéről gondoskodik a felügyelőség által megjelölt időpontban.

(K-V-MJV-FK)
Tájékoztatást ad - külön jogszabály rendelkezései szerint - az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás irataiba történő betekintés
módjáról.
(K-V-MJV-FK)
Környezetterhelési díj

(K-V-MJV-FK)

1. számú melléklet

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat ellátja.

2003. évi
LXXXIX.
törvény 24. §

Jegyző, Főjegyző

311/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 3. §

Polgármester,
Főpolgármester
Megyei Közgyűlés
elnöke
Jegyző, Főjegyző

311/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 4. §

Polgármester,
Főpolgármester
Megyei Közgyűlés
elnöke
Jegyző, Főjegyző

311/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet 6. §

Polgármester,
Főpolgármester
Megyei Közgyűlés
elnöke
Jegyző, Főjegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 5. §
(4)

Jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 6. §
(1)

Jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 6. §
(2)

Jegyző

(K-V-MJV-FK)
A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésével
kapcsolatos feladatok és hatáskörök
Elektronikusan vagy más módon - ha törvény eltérően nem rendelkezik közzéteszi a nyilvánosság számára az e bekezdésben meghatározott
dokumentumokat.

(K-V-MJV-FK-F-M)
A környezeti információt lehetőség szerint elektronikus adatbázisokban
tartja nyilván, továbbá a technikai feltételek rendelkezésre állása esetén a
környezeti információt az internetes honlapján is megjeleníti és a
megjelenített adatokat szükség szerint frissíti.
(K-V-MJV-FK-F-M)
Az emberi egészséget vagy a környezetet érő közvetlen fenyegetés esetén
- függetlenül attól, hogy emberi tevékenység vagy természeti ok idézi elő , a birtokában levő vagy számára tárolt környezeti információt közzéteszi a
várható kihatással érintett lakosság számára azonnal és késedelem nélkül,
lehetővé téve a fenyegetésből származó kár megakadályozására vagy
csökkentésére irányuló intézkedések megtételét.
(K-V-MJV-FK-F-M)
A fás szárú növények védelme
A használót az (1)-(3) bekezdésben és a 4. §-ban meghatározott
fenntartási és kezelési feladatok, továbbá a 2. § szerinti telepítési
előírások teljesítésére kötelezheti.
(K-V-MJV-FK)
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását engedélyezi.

(K-V-MJV-FK)
Gondoskodik az engedély kiadására irányuló kérelem 2. melléklet szerinti
formanyomtatványának a helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
(K-V-MJV-FK)

1. számú melléklet

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén hivatalból
beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz
hozzájáruló nyilatkozatát.

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 6. §
(2a)

Jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 6. §
(3)

Jegyző

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és
kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának
kérelmezése esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon
belül hirdetményi úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a
település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok
biztosítása céljából.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 6. §
(5)

Jegyző

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy
vagyonvédelmi okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása
esetén, ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a tulajdonost a pótlásra
kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 7. §
(1) b)

Jegyző

A fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény
kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot
veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 7. §
(2)

Jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 8. §
(1)

Jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 8. §
(3)

Jegyző

(K-V-MJV-FK)
A fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére
sem nyilatkozott;
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési
szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
A szakszerű pótlás teljesítését ellenőrzi.

(K-V-MJV-FK)
Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem
valósítható meg, a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

(K-V-MJV-FK)

1. számú melléklet

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem
vagy csak részben teljesíthető, a pótlásra másik ingatlant jelöl ki.
Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető
ki, a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott
kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
(K-V-MJV-FK)

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 8. §
(4)

Jegyző

1. számú melléklet

Természetvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Természetvédelem
Helyi jelentőségű terület esetén rendeletben védetté nyilvánít.

1996. évi LIII.
törvény 24. § (1)
b)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A védettség feloldása esetén a védetté nyilvánításra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni azzal, hogy a helyi védett természeti terület védettségének
feloldásához az igazgatóság véleményét be kell szerezni.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 24. § (4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra irányuló eljárásban
a terület védetté nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldése
mellett megkeresi az igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület országos
jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 25. § (2)

Jegyző,
Főjegyző

A helyi védetté nyilvánítás esetén a védetté nyilvánító, illetve a védettség
feloldásáról rendelkező önkormányzati rendeletet - nyilvántartási célból hivatalból megküldi az érintett területen működő igazgatóságnak.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 25. § (3)

Jegyző,
Főjegyző

Természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése során - az érdekeltek
álláspontjának megismerése érdekében - egyeztető megbeszélést és a
szükséghez képest helyszíni szemlét tart, amelyre - a kitűzött időpont előtt
legalább 15 nappal - meghívja az (1) bekezdésben említett javaslattevőt,
valamennyi érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat, akikre a védetté
nyilvánításból jogok vagy kötelezettségek hárulnak, illetőleg akik jogos érdekét
a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti. Jelentős számú érdekelt esetén a
meghívás történhet hirdetménynek a helyi önkormányzat hirdetőtábláján
történő kifüggesztésével vagy más, helyben szokásos módon történő közhírré
tétele útján is.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 25. § (7)

Jegyző,
Főjegyző

Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyvet és összefoglalót készít, melyet a védetté
nyilvánításra vonatkozó javaslattal együtt a képviselő-testület illetve a
közgyűlés elé terjeszt.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 25. § (8)

Jegyző,
Főjegyző

A védetté nyilvánításról rendelkező önkormányzati rendeletben biztosítani
kell a területen a védetté nyilvánítás előtt megkezdett közérdekű
tevékenységnek a szükséges mértékű folytatását.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 25. §
(10)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

A védett természeti területet táblával meg kell jelölnie, amellyel fel kell hívnia
a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb korlátozó
rendelkezésre.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 26. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatlannyilvántartásba fel kell jegyezni, védettség feloldását követően a védettség
tényét pedig törölni kell. A feljegyzést, illetve annak törlését hivatalból
kezdeményezi.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 26. § (2)

Jegyző,
Főjegyző

Ha valamely védelemre tervezett területen a terület jelentős károsodásának
veszélye áll fenn - az érdekelt hatóságok véleményének kikérése mellett - a
területet fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozattal, egy
alkalommal ideiglenesen védett nyilváníthatja. A határozatban előírhatja a
terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos
kötelezettségeket, továbbá a veszélyeztető tevékenység folytatását
korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 27. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

Az ideiglenes védettség a végleges védettséget kimondó jogszabály
hatálybalépéséig, de legfeljebb három hónapig tartható fenn.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 27. § (2)

Jegyző,
Főjegyző

Meghatározza a helyi jelentőségű védett természeti terület védőövezetében
az engedélyhez vagy a hozzájáruláshoz kötött tevékenységek körét.

1996. évi LIII.
törvény 30. § (2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A 1996. évi LIII. törvényben előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása
nélkül, rendeletben tarthatja fenn az 1989. október 23. előtt rendelettel,
rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek,
természeti értékek helyi jelentőségű védett természeti területként fennálló
védettségét.
(K-V-MJV-F)

2007. évi
LXXXII. törvény
6. § (6)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Természetvédelmi kezelési, növény-egészségügyi, erdővédelmi okból vagy
havária helyzetben hozzájárulhat védett természeti területen lévő erdőben a
vegetációs időszak alatti fakitermeléshez.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 33. § (4)

Jegyző,
Főjegyző

Védett természeti területen kezdeményezi, hogy a terület vagy annak
meghatározott része felett a repülés számára tiltott vagy korlátozott légteret
jelöljenek ki.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 35. § (1)
c)

Jegyző,
Főjegyző

Védett természeti területen lévő termőföld hasznosítási kötelezettségét
felfüggesztheti.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 35. § (3)

Jegyző,
Főjegyző

(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

Helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozóan rendeletben
megállapítja a természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és
tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket (természetvédelmi kezelési
terv)
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 36. § (1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Védett természeti területen lévő helyi közúton a közlekedés (tartózkodás)
korlátozását vagy megtiltását kezdeményezi, ha az a védett természeti
területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 37. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést
és a tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei
szükségessé teszik - korlátozhatja, illetve megtilthatja.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 37. § (2)

Jegyző,
Főjegyző

Védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása
esetén köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától
eltiltani.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 37. § (3)

Jegyző,
Főjegyző

Védett természeti területen szükség esetén kezdeményezi az építési,
telekalakítási tilalmat, illetőleg egyéb, jogszabályban meghatározott használati
korlátozást.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 37. § (4)

Jegyző,
Főjegyző

Védett természeti területen engedélyezi különösen:

1996. évi LIII.
törvény 38. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

a) kutatást, gyűjtést, kísérlet végzését, kivéve, ha a kutatást országos
jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;
b) a gyep feltörését, felújítását, felülvetését, öntözését, legeltetését,
kaszálását;
c) a terület helyreállítását, jellegének, használatának megváltoztatását;
d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld
művelési ágának a megváltoztatását;
e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa,
facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágását, telepítését;
f) nád és más vízinövényzet égetését, irtását, aratását, gyep- és parlagterület,
tarló és szalma égetését, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely
kivételével - erdőterületen tűz gyújtását;
g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználását;
h) horgászatot;
i) közösségi és tömegsportesemények rendezését, sportversenyt, technikai
jellegű sporttevékenység folytatását;
j) járművel történő közlekedést, az arra kijelölt utak, az engedélyezett
tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat
ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei
kivételével.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

Védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül
érintő más hatósági eljárás során - helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén - természetvédelmi szakhatóságként működik közre:
a) földrészlet megosztása, alakjának, terjedelmének megváltoztatása;
b) telekalakítás, építés, létesítés és használatbavétel;
c) nyomvonalas létesítmény és földmű építése;
d) ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep
létesítésének engedélyezése során;
e) külön jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti, vadászati,
halászati hatósági eljárásokban;
f) bányatelek megállapításának, módosításának, az ásványi nyersanyag
feltárására, kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a
kitermelés szünetelésére, a bánya bezárására vonatkozó műszak üzemi
tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a bányászati
létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezésekor;
g) termőföld más célú hasznosításának;
h) külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyag átszállításának,
tárolásának engedélyezésekor.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 39. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

Országos jelentőségű védett természeti terület kivételével, jogszabályban
meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezheti az
eredeti állapot helyreállítására, különösen a károsodott természeti érték és
terület, továbbá a védett természeti érték és terület helyreállítására, illetve a
78/A. § esetében az 1993. évi LXXIX. tv. és a külön jogszabályokban
meghatározottak szerinti megelőzési, illetve helyreállítási intézkedésre.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 77. §
347/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 15. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

A település külterületének belterületbe vonásához a természetvédelmi
hatóság előzetes véleményét be kell szerezni. A külterület bevonásáról szóló
önkormányzati rendelet egy példányát meg kell küldeni a természetvédelmi
hatóságnak.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 54. § (4)

Jegyző,
Főjegyző

Illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek
fenntartására tervet készít, melyet rendelettel fogad el.

1996. évi LIII.
törvény 55. § (1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A fenntartási terv előkészítése során be kell szerezni az igazgatóság
véleményét. Az elfogadott önkormányzati természetvédelmi terv egy
példányát meg kell küldeni az igazgatóságnak.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 55. § (2)

Jegyző,
Főjegyző

Ellátja a természetvédelmi igazgatás jogszabályban meghatározott feladatait.

1996. évi LIII.
törvény 57. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

1996. évi LIII.
törvény 61. §
(1)-(2)

Közgyűlés

(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)
Gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. E
feladatkörében:

1. számú melléklet
- javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra:
- a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű
védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében:
- elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét.
(M)
Helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében
megállapodást köthetnek vagy társulást hozhatnak létre.

1996. évi LIII.
törvény 61. § (3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1996. évi LIII.
törvény 62. § (1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1996. évi LIII.
törvény 62. § (2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A természet védelmének helyi-területi feladatainak ellátására az
önkormányzat környezetvédelmi alapjában természetvédelmi célokat szolgáló
részt hozhat létre.
(K-V-MJV-FK-F)

1996. évi LIII.
törvény 62. § (3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot működtethet.

1996. évi LIII.
törvény 63. §
(1),
4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet
9. § (2)-(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Az önkormányzat által létrehozott természetvédelmi őrszolgálatról, illetőleg
az alkalmazott önkormányzati természetvédelmi őrökről - a létrehozást, illetve
az alkalmazást követő 15 napon belül - tájékoztatja a minisztériumot.
(K-V-MJV-FK-F)

4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet
1. § (5) a)

Jegyző,
Főjegyző

Közvetlenül ellenőrzi az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg
az önkormányzati természetvédelmi őrök feladatainak ellátását, működését.

4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet
1. § (5) b)

Jegyző,
Főjegyző

4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet
7. § (3)

Jegyző,
Főjegyző

4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet
10. § (2)

Jegyző,
Főjegyző

(K-V-MJV-F-M)
Törvényben meghatározott esetben természetvédelmi feladatokat is ellát.

(K-V-MJV-F)
A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti
állapotának fejlesztéséről, őrzéséről köteles gondoskodni.
(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-F)

(K-V-MJV-FK-F)
Biztosítja a továbbképzésen való részvétel feltételeit.

(K-V-MJV-FK-F)
Biztosítja az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat vagy az
önkormányzati természetvédelmi őr működésének feltételeit.
(K-V-MJV-FK-F)

1. számú melléklet

A természetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat köteles a hatóság
rendelkezésére bocsátani.

1996. évi LIII.
törvény 67. § (2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés
Jegyző

1996. évi LIII.
törvény 68. § (6)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A védett természeti területeken természetvédelmi érdekből - az e törvény
hatálybalépését követően - elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom
esetén vagy a termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának előírása
következtében a tulajdonos vagy - amennyiben a tulajdonos a terület
használatát átengedi - a jogszerű használó tényleges kárát meg kell téríteni. A
kártalanítás igény jogalapjáról és mértékéről határozatban dönt.
(K-V-MJV-F)

1996. évi LIII.
törvény 72. §
(1), (5)

Jegyző,
Főjegyző

Országos jelentőségű védett természeti terület kivételével, jogszabályban
meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezheti az
eredeti állapot helyreállítására, különösen a károsodott természeti érték és
terület, továbbá a védett természeti érték és terület helyreállítására.

1996. évi LIII.
törvény 77. §
347/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 15. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

1996. évi LIII.
törvény 78. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

1996. évi LIII.
törvény 80. § (2)
347/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 16. §
(1) c), 16. § (3)

Jegyző,
Főjegyző

(K-V-MJV-FK-F-M)
Helyi jelentőségű védett természeti terület tulajdonjogának változásakor sorrendben az állam után - megilleti az elővásárlási jog.
(K-V-MJV-FK-F)

(K-V-MJV-F)
Korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és
területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve
veszélyeztetése esetében - fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajthatóvá nyilvánítható.
(K-V-MJV-F)
Kiszabja a természetvédelmi bírságot, ha
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló
önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak
megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentőségű védett
természeti terület állapotának, minőségének jogellenesen veszélyeztetése,
rongálása, károsítása;
c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű védett
természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy
abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenység folytatása;
d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez,
hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy
attól eltérően végzése.

1. számú melléklet
(K-V-MJV-F)
Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megváltoztatását feladat-és
hatáskörén belül kezdeményezheti.

2009. évi
XXXVII. törvény
27. § (2) j)

Jegyző

2009. évi
XXXVII. törvény
28. § (1)

Jegyző

Köteles a kár és a többletköltség elemeiről, mértékéről, megfizetésének
módjáról az erdőgazdálkodóval megállapodni és a megállapodást a
kezdeményezéskor az erdészeti hatóság számára bemutatni.
(K-V-MJV-FK)

2009. évi
XXXVII. törvény
28. § (2)

Jegyző

A körzeti erdőtervezés megkezdésétől számított 45 napig az
erdőgazdálkodással kapcsolatos írásos javaslatokat tehet.

2009. évi
XXXVII. törvény
35. § (2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

33/1997. (XI.
20.) KTM
rendelet 2. § (2)

Képviselőtestület

33/1997. (XI.
20.) KTM
rendelet 2. § (2)

Ügyintéző

33/1997. (XI.
20.) KTM
rendelet 2. § (3)

Képviselőtestület

33/1997. (XI.
20.) KTM
rendelet 7. § (1)

Képviselőtestület

A polgári természetőr számára arcképes és sorszámozott igazolványt,
valamint az igazolvány sorszámával megegyező sorszámú természetőr jelvényt
bocsát rendelkezésre.
(K-V-MJV-FK)

33/1997. (XI.
20.) KTM
rendelet 7. § (2)

Képviselőtestület

Ellátja a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmével és a
nádgazdálkodással kapcsolatos, a jogszabályban meghatározott feladatokat.

22/1998. (II.
13.) Korm.
rendelet 3. §, 7.
§, 10. § (3) a)

Jegyző

(K-V-MJV-FK)
A kár és a többletköltség megtérítéséről a rendeltetés fennállása alatt köteles
folyamatosan gondoskodni.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK-F-M)
Kijelöli azt a munkatársat, aki irányítja a polgári természetőrt.

(K-V-MJV-FK)
Irányítja a polgári természetőrt.

(K-V-MJV-FK)
Meghatározza a polgári természetőr részletes feladatait, irányításuk,
ellenőrzésük rendjét a megállapodásban.
(K-V-MJV-FK)
Nyilvántartást vezet a polgári természetőrökről.

(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV)

1. számú melléklet

Hulladékgazdálkodás
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

Települési hulladék esetében - önkormányzati rendelet kötelezheti a hulladék
termelőjét, birtokosát a hulladék meghatározott anyagminőség szerinti
elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék jellegének megfelelő csomagolására
és megjelölésére, továbbá az így előkészített hulladék átadására a begyűjtést
végző szervezetnek, illetőleg hulladékkezelőnek.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 13. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart
fenn.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 21. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának
igénybevételére a 2000. évi XLIII. 21. § (2) bekezdése szerint kötelezett
gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § a)

Jegyző,
Főjegyző

A helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd
hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében
történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó részletes
szabályokat.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 21. §
(5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, e törvény céljainak és
alapelveinek figyelembevételével együttműködnek egymással.
Együttműködésük tartalmát és feltételeit együttműködési vagy a társulási
törvény szerinti társulási szerződésben állapítják meg.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 22. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló
közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy
egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben
hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös
gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 22. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Szerződést köthet a törvény 11. § szerinti szervezettel a gyártó 8. §-ban
meghatározott visszavételi felelősségébe tartozó hulladékok települési
hulladékból történő szelektív begyűjtésére vagy válogatására.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 22. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési
önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos szerződések
tervezetét.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § b)

Jegyző,
Főjegyző

1. számú melléklet

Az együttműködés keretében - a vonatkozó terület- és településrendezési
tervekben foglaltak figyelembevételével és a helyi hulladékgazdálkodási tervnek
megfelelően - kijelöli az érintett települések igényeit kielégítő települési
hulladékkezelési létesítmények helyét.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 22. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Javaslatot tesz a települési önkormányzat képviselő-testülete számára a
települési hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölésére.

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § c)

Jegyző,
Főjegyző

2000. évi XLIII.
törvény 23. §
a)-h)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

213/2001. (XI.
14.) Korm.
rendelet 19. §
(1) a)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

213/2001. (XI.
14.) Korm.
rendelet 19. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-F)
Önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület
határait;
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a
határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen
köteles ellátni;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az
egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint
a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját
és feltételeit;
e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési
önkormányzati feladat- és hatáskört;
f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények
eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe
vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket;
h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4) bekezdésében meghatározott
kivétellel - a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem
elkülönítetten gyűjtött és a 13. § alapján nem hasznosított vagy
ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező
igénybevételét a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
(K-V-MJV-F)
Rendeletében meghatározza a települési szilárd hulladék elszállításának
gyakoriságát.

(K-V-MJV-F)
Rendeletében meghatározza - elkülönített gyűjtés esetén - az elkülönítetten
gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék szervezett begyűjtésének és
elszállításának feltételeit.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

A hulladékgazdálkodási feladatainak végrehajtása érdekében hozott
önkormányzati rendeleteiben - törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más
jogszabályokban előírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási előírásokat is
meghatározhat.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 24. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az
intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei
önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelőségnek véleményezésre
megküldi.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 24. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek
tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési
önkormányzatoknak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségeknek
véleményezésére megküldi.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § d)

Jegyző,
Főjegyző

A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell
meghatároznia, külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelembe véve a
következőket:
a) a közszolgáltatás jellege,
b) a kezelt hulladék mennyisége és minősége,
c) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges
folyamatos ráfordítások, ezen belül a szállítás, begyűjtés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás költségei,
d) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, ennek
keretében különösen a szolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a
szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségei, ártalmatlanítás
esetében a kezelő létesítmény bezárásának költségei, lerakó esetén a
bezárást követő utógondozás és a harminc évig történő monitorozás
költségei.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 25. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatási díjat - a 2000. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés c)-d)
pontja szerinti ráfordítások állandó fedezetének és a közszolgáltatás folyamatos
fenntartásának biztosítása érdekében - meghatározhatja alapdíj (rendelkezésre
állási díj) és ürítési díj összegeként is.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 25. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Az üdülőingatlannal, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező
tulajdonosok esetében a közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan
tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan, a település és az ingatlan
jellegére tekintettel, a 2000. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés szerint kell
meghatároznia.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 25. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
megelőző, az 1993. évi LXXIX. tv. 43. §-a szerinti vizsgálati elemzés részeként a
közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes költségelemzést kell

2000. évi XLIII.
törvény 25. §
(4)

Jegyző,
Főjegyző

1. számú melléklet
készíteni. A költségelemzést - a közszolgáltató (1) bekezdésben
meghatározottak szerint készített javaslata alapján - terjeszti elő.
(K-V-MJV-F)
A kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - a külön
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi
kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 26. §
(4)

Jegyző,
Főjegyző

A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az
ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit 8 napon belül átutalja a
közszolgáltatónak.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 26. §
(4)

Jegyző,
Főjegyző

A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról - a behajtás
eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.

2000. évi XLIII.
törvény 26. §
(6)

Jegyző,
Főjegyző

Az önkormányzati rendeletben a 21. § (3)-(5) bekezdésének
figyelembevételével meghatározott közszolgáltatás vagy egyes elemei
ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni (vagy
azért, mert nem tartozik a 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazási körébe a
szerződés megkötése, vagy azért mert a 2003. évi CXXIX. törvény szerinti
kivételi körbe esik).
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 27. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az eljárást 6 hónapon belül
ismételten meg kell kezdenie. A közszolgáltatási szerződés megkötéséig köteles
gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 27. §
(5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Ha közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, a közbeszerzési eljárás
nyertesével a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A szerződést a
települési hulladék ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel legalább 10 évre
szólóan kell megkötni.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 28. §
(1)-(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A kizárólag a hulladék begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerződést
legfeljebb 10 évre szólóan lehet megkötni. Az ilyen szerződésben meg kell
határozni a hulladék ártalmatlanítását végző közszolgáltatót, a szelektíven
gyűjtött hulladékok esetében az azok hasznosítását vagy ártalmatlanítását
végző hulladékkezelőt.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 28. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel, ha a közszolgáltató

2000. évi XLIII.
törvény 28. §
(5) a)-b), 28. §
(6)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-F)

a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan

1. számú melléklet
megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen
megállapította;
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan
megsértette.
(K-V-MJV-F)
A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén haladéktalanul intézkednie kell
a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.

2000. évi XLIII.
törvény 28. §
(7)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és
hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül - a
31. §-nak megfelelően - gondoskodik.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 30. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi

2000. évi XLIII.
törvény 30. §
(3)

Jegyző,
Főjegyző

267/2004. (IX.
23.) Korm.
rendelet 10. §
(4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 2. §
(1) a)

Jegyző

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 2. §
(1) b)

Jegyző

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 2. §
(1) c)

Jegyző,
Főjegyző

(K-V-MJV-F)

a) a hulladék tulajdonosát,
b) az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának
személye nem állapítható meg,
ha a 2000. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget
önként nem teljesíti.
(K-V-MJV-F)
Az elhagyott, nem azonosítható tulajdonosú hulladék gépjármű esetében a
tulajdonosi kötelezettségeket - összhangban a Hgt. 30. §-ával - teljesíti.

(K-V-MJV-F)
Az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban a
2000. évi XLIII. törvény 30. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak
szerint eljár.
(K-V-MJV-FK)
Környezetvédelmi hatóságként eljár a hulladékkezelési közszolgáltatási
díjhátralék behajtása során.

(K-V-MJV-FK)
Ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését,
valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtésük szabályainak
betartását.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása közszolgáltatási feladata.

2000. évi XLIII.
törvény 31. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közterület tisztán tartási feladatait, valamint a közterületen megvalósuló
állattartás részletes szabályait - a külön jogszabályokban meghatározottaknak
megfelelően - a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 31. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévő települési
önkormányzatokkal egyeztetetten önálló megyei hulladékgazdálkodási tervet
készíthet.
(M)

2000. évi XLIII.
törvény 34. §
(6)

Közgyűlés

Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal,
feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi
területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki, amelyet rendeletben
hirdet ki.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 35. §
(1), (3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A települési hulladékgazdálkodási terv előkészítésére a törvény 34. §
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A hulladékgazdálkodási tervet
rendeletben hirdeti ki.
(K-V-MJV-F)

2000. évi XLIII.
törvény 35. §
(2)-(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Az előkészítésbe köteles a kerületi önkormányzatokat is bevonni és
véleményüket kikérni.

2000. évi XLIII.
törvény 35. §
(2)

Közgyűlés

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § e)

Jegyző,
Főjegyző

A területi és a helyi tervek előkészítésébe a hulladékgazdálkodási feladatokat
jelentősen befolyásoló gazdálkodó szervezetek vagy érdek-képviseleti szerveik
bevonása kötelező.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII.
törvény 36. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre
készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak
végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a
tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és
településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban
foglaltakkal összhangban kell kialakítani.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII.
törvény 37. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-F)

(F)
Előkészíti és a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a
települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és
településrendezési tervek jóváhagyása, illetve más önkormányzati döntések
meghozatala során érvényesíteni kell.
(K-V-MJV-FK-M)

2000. évi XLIII.
törvény 37. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a
végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt
feladatok megoldását. A tervet a törvény 37. § (1) bekezdés szerinti beszámoló
összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai
alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési
területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a
lakosságot.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII.
törvény 37. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló,
kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján - szükség
esetén - javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására.
(K-V-MJV-F)

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § f)

Jegyző,
Főjegyző

Gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az
elvégzett hulladékgazdálkodási tevékenységről.

241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § f)

Jegyző,
Főjegyző

2000. évi XLIII.
törvény 37. §
(4) a)-f), 37. §
(5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

2000. évi XLIII.
törvény 38. §
(1)

Közgyűlés

2000. évi XLIII.
törvény 38. §
(2) a)-e)

Közgyűlés

(K-V-MJV-F)
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen az e §-ban
meghatározottakat.

(K-V-MJV-F-M)
Feladata a megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelésének
elősegítése.
(M)
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében különösen a
következőkről intézkedik:
a) a törvény 34. §-ban foglaltaknak megfelelően a települési
önkormányzatokkal együttműködve kidolgozza a megyei
hulladékgazdálkodási tervet;
b) a települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a hulladék
kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén;
c) összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit,
és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a területi elv
érvényesítésére;
d) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei
önkormányzatokkal;
e) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló
közös telephelyek létesítését.
(M)

1. számú melléklet

Hatósági ellenőrzés keretében tájékoztató adatot, összefoglalót, jelentést
kérhet kötelezettségei teljesítéséről a hulladék termelőjétől, birtokosától,
illetve a hulladékkezelőtől.

2000. évi XLIII.
törvény 44. §
(1)
241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 1. § g)

Jegyző

Helyszíni ellenőrzés haladéktalanul végrehajtható akkor, ha azt
környezetvédelmi vagy közegészségügyi veszélyhelyzet teszi szükségessé vagy a
hulladék kezelésével kapcsolatos súlyos kötelezettségszegés alapos gyanúja áll
fenn.
(K-V-MJV-FK)

2000. évi XLIII.
törvény 44. §
(2)

Jegyző

A jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket
kötelezi:

2000. évi XLIII.
törvény 45. §
(1) a)-c)

Jegyző

Korlátozza, felfüggeszti, illetőleg megtiltja az engedélyéhez kötött tevékenység
engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli folytatását, a környezetet károsító
vagy súlyosan veszélyeztető hulladékgazdálkodási tevékenységet. A határozat a fellebbezésre tekintet nélkül - azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
(K-V-MJV-FK)

2000. évi XLIII.
törvény 45. §
(2)

Jegyző

A hulladékgazdálkodási terveikben meghatározottak teljesüléséről szóló
beszámolókban teszik közzé a területükön keletkező hulladékok mennyiségét, a
hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelő létesítmények állapotát,
üzemeltetését és mindezek környezeti hatásait bemutató információikat.
(K-V-MJV-F-M)

2000. évi XLIII.
törvény 50. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A környezetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat köteles a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal a környezetvédelmi
hatóság rendelkezésére bocsátani.
(K-V-MJV-FK-F-M)

2000. évi XLIII.
törvény 52. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés meghozatala előtt a lakosság
álláspontjának megismerése érdekében közmeghallgatás tartható.

2000. évi XLIII.
törvény 53. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

2000. évi XLIII.
törvény 53. §
(3) a)-b)

Képviselőtestület,

(K-V-MJV-FK)

- a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység
felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására;
- a környezet szennyeződése esetében olyan intézkedés megtételére, amely azt
csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja.
(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-F)
Köteles közmeghallgatást tartani

a) hulladék ártalmatlanítását szolgáló telephely létesítését,
b) települési hulladékok egymástól fajtánként elkülönített gyűjtését elrendelő
döntése meghozatala előtt.

Közgyűlés

1. számú melléklet
(K-V-MJV-F)
Települési folyékony hulladék bebocsátási pontot kijelöli a szolgáltató és az
illetékes vízügyi hatóság véleményének a figyelembevételével.

38/1995. (IV.
5.) Korm.
rendelet 25. §
(8)

Jegyző,
Főjegyző

213/2001. (XI.
14.) Korm.
rendelet 16. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

5/2002. (X.
29.) KvVM
rendelet 4. §

Képviselőtestület

5/2002. (X.
29.) KvVM
rendelet 4. §

Képviselőtestület

347/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 32/C.
§ (1) b)

Jegyző

2000. évi XLIII.
törvény 49. §
(2)
241/2001. (XII.
10.) Korm.
rendelet 2. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

271/2001. (XII.
21.) Korm.
rendelet 2. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

(K-V-MJV-F)
A leürítő helyen elhelyezhető települési folyékony hulladék mennyiségét és
minőségét, az ürítés módját és időpontját a közcsatorna üzemeltetőjével
történt egyeztetés alapján határozza meg.
(K-V-MJV-F)
A hulladékgyűjtő udvarokról és gyűjtőszigetekről, valamint azok működési
rendjéről tájékoztatja a lakosságot.
(K-V-MJV-F)
A tájékoztatásnak legalább az e paragrafusban foglaltakat kell tartalmaznia.

(K-V-MJV-F)
A minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - a felügyelőség
veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában, helyi jelentőségű
védett természeti terület esetén - a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés
kérdésében szakhatóságként eljár.
(K-V-MJV-FK)
Hulladékgazdálkodási bírság kiszabásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírságot
szab ki.

(K-V-MJV-F)
Kiszabja a hulladékgazdálkodási bírságot, amennyiben

a) az ingatlan tulajdonos a települési hulladékgyűjtésére, és átadására
vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy

1. számú melléklet
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati
rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét
megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott
közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt egyéb
hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti,
illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz
eleget.
(K-V-MJV-F)
Az alapbírság összegét a rendelet 1. §-ának rendelkezései alapján állapítja meg,
kivéve az alábbiak együttes teljesülése esetén:

271/2001. (XII.
21.) Korm.
rendelet 2. §
(3)-(4)

Jegyző,
Főjegyző

271/2001. (XII.
21.) Korm.
rendelet 4. §
(2)

Jegyző,
Főjegyző

A települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt és e rendeletet alkalmazva
kell eljárnia, kivéve, ha a 2003. évi CXXIX. törvény szerint nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni.
(K-V-MJV-F)

224/2004. (VII.
22.) Korm.
rendelet 1. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Ha több önkormányzat a közszolgáltatást önkormányzati társulás vagy
együttműködési megállapodás keretében közösen kívánja megszervezni, a
közbeszerzési eljárást megindító felhívásukat közösen készítik el, illetve teszik
közzé.
(K-V-MJV-F)

224/2004. (VII.
22.) Korm.
rendelet 1. §
(2)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, környezetszennyezéssel
vagy környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem haladja meg az adott
településen a háztartásokban keletkező települési hulladék átlagos havi
mennyiségét.
Ezekben az esetekben a bírságot 1500 és 50 000 Ft között állapítja meg.
(K-V-MJV-F)
A bírság kiszabását mellőzheti, ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás
súlyára, az elkövetés vagy kötelezettség szegés következményeire tekintettel
annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen.
(K-V-MJV-F)
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával és a közszolgáltatási
szerződéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításával
kapcsolatos feladat- és hatáskörök

1. számú melléklet

A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell
meghatároznia.

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 2. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A települési szilárd, illetve folyékony hulladék (a továbbiakban együtt:
települési hulladék) kezelésére irányuló közszolgáltatás díját külön-külön kell
meghatároznia. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként határozhatja meg.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 2. §
(2), 7-8. §

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet
alkalmazása esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a
díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell
határoznia és közzé kell tennie.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 2. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatároznia, hogy

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 3. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe vennie a
közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott
költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése
folyamatában keletkező melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó gáz,
komposzt, valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy
hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 3. §
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Ha a közszolgáltatási díjat a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4)
bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak
megtéríteni. Abban az esetben, ha díjkedvezményt, mentességet, vagy
ingyenességet állapít meg, a felmerülő költségeket a közszolgáltató számára
köteles megtéríteni.
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 3. §
(5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi
díjtételek alapján kell meghatároznia.

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 4. §
(1), 10. §

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-F)

a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges
folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a
közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a
közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a
hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet
(K-V-MJV-F)
Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok esetében
hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont
kell megállapítania
(K-V-MJV-F)

64/2008. (III.
28.) Korm.
rendelet 9. §
(1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1. számú melléklet

Zaj- és rezgésvédelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

1991. évi XX.
törvény 85. § (1)
c)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1991. évi XX.
törvény 85. § (1)
d)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1991. évi XX.
törvény 85. § (1)
e)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 4. § (1)

Jegyző

Abban az esetben írja elő a hatásterület mérés, illetve számítás szerinti
meghatározását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető,
hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a (3) bekezdésben
meghatározott, vélelmezett hatásterület.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 5. § (4)

Jegyző

A tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül a 6. § szerint mért,
számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az
eljárás során a kérelmező bemutatja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 5. § (6)

Jegyző

A háttérterhelés mértékére vonatkozó, rendelkezésre álló adatokat
kérelemre a létesítmény tervezőjének vagy tulajdonosának rendelkezésére
bocsátja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 9. § (4)

Jegyző

Ha az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja,
megfelelő határidő tűzése mellett felhívja annak teljesítésére.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 10. § (2)

Jegyző

A területeket zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítja.

(K-V-MJV-FK-F)
Elrendeli csendes övezet kialakítását a zaj ellen fokozott védelmet igénylő
létesítmény körül.
(K-V-MJV-FK-F)
Megállapítja a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat.

(K-V-MJV-FK-F)
Gyakorolja az első fokú hatósági jogkört

a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi
követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt
rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az
1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél.
(V-MJV-FK)

1. számú melléklet
(V-MJV-FK)
A zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási
határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - dönt.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 10. § (4)

Jegyző

Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó - az
(1) bekezdés szerinti - kérelmét visszavonja, a határérték megállapítására
vonatkozó eljárást hivatalból folytatja, kivéve, ha a kérelmező a létesítésre
irányuló kérelmét is visszavonta.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 10. § (5)

Jegyző

A kérelem alapján:

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 11. § (2)

Jegyző

Ha olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték
megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében
megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás
lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 11. § (3)

Jegyző

Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó - az
(1) bekezdés szerinti - kérelmét visszavonja, a határérték megállapítására
vonatkozó eljárást hivatalból folytatja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 11. § (4)

Jegyző

A változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglevő határozatot
módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 11. § (5)

Jegyző

A zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az
építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés
teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 13. § (3)

Jegyző

Csendes övezet vagy zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület
kijelöléséről a felügyelőséget értesíti.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 16. § (3)

Jegyző

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 17. § (1)

Jegyző

(V-MJV-FK)

a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak
teljesítési határidejét,
b) rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték
teljesítésének határidejét.
(V-MJV-FK)

(V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Ha azt állapítja meg, hogy a szabadidős zajforrás által okozott zaj a
zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét
intézkedési terv benyújtására kötelezi.
(V-MJV-FK)

1. számú melléklet

Ha az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő kitűzésével a
benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 17. § (3)

Jegyző

A szabadidős zajforrásokra készített intézkedési tervet abban az esetben
hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett
intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 17. § (4)

Jegyző

Ha az üzemeltető az intézkedési tervet a kijelölt határidőre nem vagy csak
részben hajtja végre, illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az előírt
határértéket, a tevékenységet
a) 1-6 dB túllépés között korlátozza,
b) 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
c) 10 dB túllépés között megtiltja.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 18. §

Jegyző

Amennyiben a fokozottan zajos terület településrendezési terv szerinti
besorolása megváltozik, erről 30 napon belül tájékoztatja a
környezetvédelmi hatóságot.
(K-V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 24. § (1)

Jegyző

Véleményt nyilvánít a zajgátló védőövezet határainak a település
belterületén és egyéb beépítésre szánt területén kialakult beépítési
vonalakhoz illetve telekhatárokhoz igazításáról.
(K-V-MJV-FK)

176/1997. (X.
11.) Korm.
rendelet 5. § (3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A repülőterek környezetében lévő zajövezeteket ábrázoló térképeket és
kijelölésre vonatkozó egyéb dokumentumokat (utcajegyzék stb.) a helyben
szokásos módon közzéteszi.
(K-V-MJV-FK)

176/1997. (X.
11.) Korm.
rendelet 7. § (2)

Jegyző

A helyi szokásoknak megfelelően, a közérdekű adatok nyilvánosságára
vonatkozó követelmények kielégítésére kialakított rend szerint biztosítania
kell a zajgátló védőövezetekkel kapcsolatos dokumentumok
megtekintésének lehetőségét az állampolgárok számára.
(K-V-MJV-FK)

176/1997. (X.
11.) Korm.
rendelet 19. § (1)

Jegyző

Stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet készít.

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 1. § (1),
(3), 2. § (1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 10. § (7)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(V-MJV-FK)

(K-V-MJV-F)
A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésben meghatározott
feladat ellátására bizottságot hozhat létre, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 24. §-a szerint. A bizottság nem képviselő tagjának
megválaszthatja a (4) bekezdésben meghatározott szervezetek képviselőjét.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

A 10. §-ban meghatározott zajbizottsághoz - fő repülőtér esetén a külön
jogszabály szerinti zajvédelmi bizottsághoz - véleményezésre benyújtja az
intézkedési terv tervezetét.
(K-V-MJV-F)

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 11. § (1)

Jegyző,
Főjegyző

Az intézkedési tervjavaslatot - a külön jogszabályban meghatározottakon
kívül - véleményezésre megküldi

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 11. § (3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 11. § (5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 11. § (6)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 11. § (9)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 11. §
(10)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) és b)
pontjaiban meghatározott területek esetén a saját területükre vonatkozó
véglegesített intézkedési tervet elfogadja és a környezetvédelmi
felügyelőség részére egy példányban elektronikus formában megküldi.
(K-V-MJV-F)

280/2004. (X.
20.) Korm.
rendelet 12. § (1),
(3)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-,
rezgésforrás üzemeltetőjét az e bekezdésben foglaltak esetén.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 26. § (1)

Jegyző

a) az illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv,
b) az elsőfokú közlekedési hatóság,
c) az illetékes megyei önkormányzatok részére.
(K-V-MJV-F)
A helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az érintett közvéleményt

a) az intézkedési tervet megalapozó, elfogadott, az adott területre
vonatkozó stratégiai zajtérképek megtekintésének lehetőségéről
(helyéről, idejéről);
b) az intézkedési tervjavaslat tartalmáról, valamint az abban foglalt
célokról.
(K-V-MJV-F)
Az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a
közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítania.
(K-V-MJV-F)
A legfontosabb témakörökről összefoglalót készít.

(K-V-MJV-F)
A vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési tervet.

(K-V-MJV-F)

(V-MJV-FK)

1. számú melléklet

A 26. § szerinti bírságolandó magatartásról való tudomásszerzésétől
számított 1 éven túl, illetve a bírságolandó magatartás tanúsításától
számított öt éven túl nem szabhat ki bírságot.
(V-MJV-FK)

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 27. §

Jegyző

A zajbírság megállapításához - külön jogszabály szerinti - zajvizsgálatot kell
elvégezni.

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 28. § (1)

Jegyző

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 30. § (1)(4), 31. §

Jegyző

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 32. § (1)(6)

Jegyző

(V-MJV-FK)
Szabadidős zajforrás esetén a zajbírságot az e paragrafusokban foglaltak
szerint kell meghatározni.

(V-MJV-FK)
A rezgésterhelési határérték túllépése esetén a rezgésbírságot az e
paragrafusban foglaltak szerint kell meghatározni.

(V-MJV-FK)

1. számú melléklet

Levegőtisztaság-védelem
Feladat, besorolás

Jogszabály

Címzett

A levegő védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Megállapítja rendeletben a füstködriadó tervet.

1995. évi LIII.
törvény 48. § (4)
a), 48. § (5)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

1995. évi LIII.
törvény 48. § (6)
a),
306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 20. § (1)

Polgármester,
Főpolgármester

1995. évi LIII.
törvény 48. § (6)
b),
306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 20. § (3),
35. § (1), 36. § (3)

Polgármester,
Főpolgármester

1995. évi LIII.
törvény 48. § (6)
c),
306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 19. § (2)

Polgármester,
Főpolgármester

A füstköd-riadó tervben foglalt korlátozásokat a szmoghelyzet
jellegének, súlyosságának, a meteorológiai előrejelzésnek a
figyelembevételével a közegészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság,
valamint a felügyelőség véleményére tekintettel kell elrendelnie.
(K-V-MJV-F)

306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 20. § (4)

Polgármester,
Főpolgármester

A füstköd-riadó terveket, valamint az előkészítésükkel és
végrehajtásukkal kapcsolatos információt a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé kell tennie.
(K-V-MJV-F)

306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 20. § (5)

Polgármester,
Főpolgármester

Megállapítja rendeletben a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
(K-V-MJV-FK)

1995. évi LIII.
törvény 48. § (4)
b)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

(K-V-MJV-F)
Kidolgoztatja és végrehajtja a füstköd-riadó tervet.

(K-V-MJV-F)
A füstköd-riadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó,
szolgáltató, illetve termelő tevékenységet ellátó létesítmények
üzemeltetőit más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezi, az
üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök
üzemeltetését időlegesen korlátozza vagy felfüggeszti.

(K-V-MJV-F)
A külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot)
bekövetkezése esetén tájékoztatja az érintett lakosságot a meglévő és
várható túllépés helyéről, mértékéről és időtartamáról, a lehetséges
egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről, valamint a jövőbeli
túllépés megelőzése érdekében szükséges feladatokról.
(K-V-MJV-F)

1. számú melléklet

Közreműködik a légszennyezettség szempontjából ökológiailag
sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban.

1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) c)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

A levegővédelmi követelményeket a területfejlesztési, terület- és
településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása
során, valamint környezetvédelmi programjában, érvényesítenie kell.
(K-V-MJV-FK-F-M)

306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 3. §

Képviselőtestület,
Közgyűlés

Véleményt nyilvánít a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség részére a levegőminőségi terv elkészítésekor.

306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 14. § (4)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 18. § (1)

Képviselőtestület,
Közgyűlés

306/2010. (XII.
23.) Korm.
rendelet 25. § (2)

Jegyző

(K-V-MJV-FK)

(K-V-MJV-FK)
Véleményt nyilvánít a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség részére az ózoncsökkentő program kidolgozásakor.
(K-V-MJV-FK)
A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetőjét az
üzemeltetés során mérésre kötelezheti.
(V-MJV-FK)

