Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete
a levegő minőségének védelmével kapcsolatos
helyi szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés
c.) pontjában és a 48. §. (3) bekezdés b.) pontjában1 kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony
megóvása és javítása, a légszennyezettségi határérték túllépések
megakadályozása, az emberi egészség védelme és a levegő jó állapotának
megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával.
2. §
A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén a jogi
személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a
magánszemélyekre terjed ki.
Fogalom meghatározások
3. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a
munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével;
(2) levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe
juttatása;
(3) levegőszennyezés (légszennyezés): légszennyező anyagnak a
légszennyező anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékű
levegőbe bocsátása;
(4) légszennyezettség (immisszió): a levegőben a levegőterhelés hatására
kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező
anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését;
(5) levegővédelmi követelmény: minden olyan, a levegő terhelését, az azt
okozó tevékenységet és létesítményt, valamint a légszennyezőt, továbbá
a légszennyezettséget érintő intézkedés, előírás, tilalom, amely hatósági
határozaton alapul, vagy amelyet jogszabály ír elő;
(6) elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak megfelelő
módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások
megelőzése és – amennyiben ez nem valósítható meg – a kibocsátások
csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése
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érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek
megállapításának alapjául szolgál. Az elérhető legjobb technika
meghatározásának szempontjait a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 1. sz. melléklete tartalmazza.
- A technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és
módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát,
létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését
megszüntetik.
-

Az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az
érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását, elfogadható műszaki
és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és
előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban
használják, vagy állítják elő, amennyiben az az üzemeltető számára
ésszerű módon hozzáférhető.
- A legjobb technika azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környezet
egészének magas szintű védelme érdekében;
(7) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi
maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék);
(8) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása,
(9) építmény helye szerinti építési övezet :a hatályos építési előírásokban és
szabályozási tervekben megjelölt azon építési övezet, ahol az építési,
fennmaradási, használati mód változtatási, használatba vételi
engedélyezési eljárásban érintett építmény található,
(10) meglévő tüzelőberendezés: e rendelet hatályba lépése előtt
engedélyezett, létesített tüzelőberendezés,
(11) új tüzelőberendezés :e rendelet hatályba léptetését követően
engedélyezett, létesítendő tüzelőberendezés.
A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai
4. §
A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve
társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési,
szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági eljárásokban
érvényesíteni kell.
5. §
Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai
berendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani,
hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a
környezetbe.
Levegőterhelést okozó energiatermelő berendezésekre vonatkozó
levegővédelmi követelmények.
6. §

(1) Energiatermelő berendezést úgy kell megtervezni, kiválasztani,
kialakítani és üzemeltetni, hogy a környezet egészének magas szintű
védelme érdekében az a lehető legkisebb levegőterhelést okozza.
(2) 2
(3) 3

A levegő minőségének védelmével kapcsolatos eljárási szabályok
7.§ 4
8.§ 5
9.§ 6
10. § 7

Kerti hulladék nyílttéri égetése
11. §
A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.
12. §
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásba (továbbiakban:
közszolgáltatás) be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről
vagy hasznosításáról az ingatlantulajdonos illetve a használó köteles
gondoskodni.
(2) A kerti hulladék elszállítására az évente szükség szerint többször
szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.
13. §
A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a kerti hulladék égetése április és
november hónap kivételével tilos.
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14. §
A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet
elégetni, ahol az égetés kárt nem okoz.
15. §
A kerti hulladék égetése az emberi egészséget és a környezetet nem
károsíthatja.
16. §
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladékok, stb.).
17. §
Kerti hulladékot 10-17 óra között lehet égetni.
18. §
A hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
Parlagfű elleni védekezés
19. §
(1)
Az
ingatlantulajdonosok
a
parlagfű
elterjedését
kötelesek
megakadályozni, irtásáról –virágzás előtt- az időjárástól függően szükséges
gyakorisággal gondoskodni.
(2) A parlagfű irtását mechanikus eszközök, illetve engedélyezett vegyi
készítmények /peszticidek/ felhasználásával kell elvégezni.
(3) Vegyszeres gyomirtás estében a Baranya megyei Növényegészségügyi
és Talajvédelmi Szolgálat szakvéleményét ki kell kérni.
20. §
A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának,
továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az
Önkormányzat szórólapok útján gondoskodik. A parlagfű visszaszorítással
kapcsolatos tájékoztatásokhoz igénybe kell venni a tömegkommunikációs
eszközöket.

Vegyes rendelkezések
21. §8
22.§
(1)9 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően folyamatba tett ügyekben kell alkalmazni. E rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
szóló 1992. évi 12. számú önkormányzati rendelet, valamint a parlagfű
visszaszorításáról szóló 1993. évi 13. számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai
Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.10

Dr. Toller László s.k.
polgármester

Dr. Papp Judit s.k.
jegyző

Záradék:
Megalkotta a közgyűlés a 2003. április 17.-i ülésén.
Kihirdetve: 2003. április 23.
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