
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről szóló 8/2008. (V. 13.)
 önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában,  a  4-7.  §
tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §
(4)  bekezdés  b)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  11.  pontjában
meghatározott  feladatkörében eljárva,  a környezet  védelmének általános szabályairól  szóló
1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  véleményezési  jogkörében
eljáró  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.  §  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  környezet
védelméről szóló 8/2008. (V. 13.) önkormányzati  rendelete a következő 14/A – 14/E. §-al
egészül ki:

„14/A. § A vizek védelme a felszíni vizekre és felszín alatti vizekre, továbbá a felszíni vizek
medreire  és  partjaira,  valamint  a  víztartó  képződményekre  terjed  ki.  A  vizeket  -  azok
megóvása érdekében minden olyan behatástól védeni kell, mely káros az ember egészségére
és a környezetre.

14/B. § (1) Tilos az ivóvíz ellátást biztosító hálózatra engedély nélkül rákötni.
(2) Tilos az ásott vagy fúrt kutakat engedély nélkül betemetni.
(3) Tilos ásott kútba, fúrt kútba mérgező-, szennyező anyagot, veszélyes hulladékot juttatni.
(4) Az ivóvizet szolgáló kút, valamint a használt forrás környezetét a víz szennyeződésének
megakadályozása  céljából  különleges  gonddal  kell  tisztán  tartani,  és  meg  kell  védeni  az
esetleges szennyeződéstől. Ivóvizet szolgáló kút környékén olyan létesítményt, amely a kút
vízét vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, csak a közegészségügyi és építésügyi
jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni.
(5) Telekalakítási és területrendezési munkák során a felszíni és felszín alatti vizek minőségét
veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.

14/C.  §  (1)  Természetes  vizekbe,  vízfolyásokba,  felszín  alatti  vizekbe  mérgező-,  illetve
szennyező  anyagot,  veszélyes  vagy  egyéb  hulladékot,  trágyát,  hígtrágyát  juttatni,  vagy
szennyvizet, szennyezett csapadékvizet, illetve használt vizet bevezetni tilos.
(2)  Tilos  a  meglévő  élővízlefolyásokat  eltorlaszolni,  a  víz  lefolyását,  a  víz  áramlását
megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni, a műtárgyak állapotát
veszélyeztetni, üzemelését akadályozni. 
(3) A zárt csapadékvíz-elvezető csatornában, illetve nyílt árokban természetes vizek elfolyását
gátolni tilos.
(4) Védeni kell a csapadékvíz levezető rendszereket minden olyan behatástól, amelyek a víz
öntisztulási képességét megváltoztatják.



(5) A csapadékvíz akadálytalan levezetésének biztosításával meg kell gátolni a pangó vizek
keletkezését és posványosodását.
(6)  Szennyvizet,  szennyvíz-csatorna  hálózatba,  ennek  hiányában  szennyvízkezelő-,  illetve
közműpótló berendezésbe, vagy vízzáróan kiképzett szennyvíztároló medencébe kell vezetni.
(7) A vízzáróan kiképzett szennyvíztárolóból kiemelt házi jellegű szennyvizet csak települési
szennyvíztisztító  telepre,  ennek  hiányában  hatóságilag  kijelölt,  engedélyezett  folyékony
hulladék leürítő helyre szabad szállítani.

14/D. § (1) Aki olyan tevékenységet  folytat,  amelynek eredményeként  roncsolt  földterület
keletkezik,  annak  egyéb  jogszabályban  és  egyedi  kötelezésben  meghatározottakon  túl,  a
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
(2) A község közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag,
vagy hulladék talajba jutását.
(3) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy
a földfelszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon, kerüljön lefedésre.

14/E.  §  (1)  A  község  közigazgatási  határán  belüli  zöldfelületi  rendszer,  zöldterületek
fejlesztési,  fenntartási,  felújítási  feladatainak elvégzéséről – a rendezési tervben foglaltakat
betartva – azok mindenkori tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni.
(2)  Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  közhasználatra  átadott,  közcélú  zöldfelületek
(közparkok,  fasorok,  fásított  terek,  közterek,  játszóterek,  sétányok,  közlekedési  területek
zöldfelületei),  továbbá  közhasználatra  közvetlenül  át  nem  adott  zöldfelületek  (védő
zöldterületek, védő-zöldsávok) kezelője az önkormányzat.
(3)  Az  önkormányzat  felelős  a  kezelésében  lévő  zöldfelületek  fenntartása  érdekében
szükséges mindenkori időszerű ápolási,  növényvédelmi munkák folyamatos,  színvonalas, a
szakmai előírásoknak megfelelő elvégzéséért. 
(4) A  (2)-(3)  bekezdésben  szabályozott  zöldterület  fejlesztési,  felújítási  és  fenntartási
feladatok ellátásához az önkormányzat minden évben költségvetésében biztosítja a pénzügyi
fedezetet.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

          Kovács Csaba Károly dr. Szabó Tímea
       polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2015. október 05. 

dr. Szabó Tímea
      jegyző
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