Rimaszombat város 15/1993 számú
általános érvényűrendelete
a zöldövezet kialakításáról, karbantartásáról és védelméről

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a SZNT törvénye, a Tgy.
369/1990 sz. a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a és 11. §-ának 3.
bekezdése g/ pontja alapján a későbbi előírások hangzásában elhatározta
ezt az általános érvényűrendeletet:

Alapvető rendelkezések
1. §
A rendelet hatásköre
A rendelet meghatározza a jogi- és fizikai személyek és a város
szerveinek jogait és kötelességeit a zöldövezet gondoskodásával
kapcsolatban Rimaszombat város területén.

2. §
Alapvető fogalmak
1) A zöldövezet a terület, a parcella vagy azok területi részeinek
növényzeti
takarója, amelyet a fű
, a növényzet, a bokrok, a fák és azok társulásai alkotják
az adott területen természetes módon kifejlődve vagy szándékos, céltudatos
alakítással és kezeléssel létrehozva.
2) Az emberi gondoskodás a zöldövezetről az a fogalom, amely teljes
mértékben jellemzi a következő fontos tevékenységeket:
a/ a zöldövezet nyilvántartása,
b/ a zöldövezet kialakítása - előkészület a zöldövezet kialakítására,
- tervjavaslat (ÚSES - Ökológiai stabilitás területi
rendszere, Zöldövezeti Tervezet, tervezet a
növényzet kialakításáról és védelméről)
c/ a zöldövezet karbantartása - szakszerűkezelést és rendszeres
beavatkozást
jelent a zöldövezetbe azzal a céllal, hogy jó
fejlődési,
biológiai, egészségügyi és esztétikai állapot
keletkezhessen,

d/ a zöldövezet védelme.

3) A zöldövezet osztályzása
Rimaszombat területén a zöldövezet fel van osztva:
I.

Városrendezési közterületi zöldövezet

1) Parkok ( 2 ha terjedelemig), parkocskák ( 0,5 – 2 ha),
2) Városligeti rendezett területek ( 0,5 ha-ig)
3) Városligeti rendezett sávok és fasorok
II.

Fenntartott városrendezési zöldövezet

1) Lakónegyedi zöldövezet
a/ Lakótelepi zöldövezet
b/ Zöldövezet az individuális lakóépületek körül
2) Zöldövezet a polgári ellátásoknál
a/ zöldövezet az iskolák és nevelőintézetek körül,
b/ zöldövezet az egészségügyi és szociális intézmények körül,
c/ zöldövezet a sport és üdülési létesítményeknél,
d/ zöldövezet a kiállítási létesítményeknél.
3) Az üzemek, vállalatok és intézmények körüli zöldövezet.
III.

Különleges rendeltetésűzöldövezet

1) Kegyeleti zöldövezet,
2) Kerti és víkendházi települések zöldövezetei

3) Az ökológiai stabilitás területi egységét alkotó szabad természeti
zöldövezet, ahol kihangsúlyozódik:
a/ a regionális kereteket meghaladó jelleg
- biocentrum – a Kurinci tölgyes (Kurinecká dubina)
- biokoridor – a Kurinci erdő (Kurinecký les)
b/ a regionális jelleg
- biocentrumok – erdei masszívumok: Veľký vrch, Kozinec, Háj
- biokoridor - a Rima körüli zöldövezet
c/ a lokális jelleg
- biocentrumok - rétek, bokros növényzet, fák
- biokoridor - patakok, erdei utak körüli zöldövezet, cserjék,
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- interakciós elemek – fasorok …

Gondoskodás a zöldövezetről
3. §
Általános kötelességek a közterületek zöldövezeteinek
gondozásánál
1) Előkészület a zöldövezet kialakításához
a/ A zöldövezet kialakítására, felújítására és kibővítésére szolgáló
terület
kiválasztása a területi terv részét alkotja. A zöldövezet kialakítására és
további gondoskodásra kijelölt területekhez tartoznak a községen kívül fekvő
területek is a területi tervdokumentáció értelmében1/.
b/ A zöldövezet kialakításának előkészületei alatt be kell tartani a
zöldövezet
kialakításának alapelveit és a fajták összetételének javaslatát2/.
c/ Új zöldövezet kialakításához és a már meglevők felújításához
tervdokumentációt kell kidolgozni a város kötelező állásfoglalásával a
zöldövezet gondnokságának szakvéleménye alapján.
d/ A közigazgatási szervek határozataiknál a területi és az építkezési
eljárásokról kötelesek határozatuk kiadása előtt kikérni a zöldövezet
gondnokának véleményét3/.
e/ A közlekedési hálózat menti és azok védőövezetében levő
zöldövezet kezelését meg kell tárgyalni azzal a szervvel, amely
gondnokságukkal meg van bízva.
f/ A védett parkok felújításánál figyelembe kell venni a történelmi,
dendrológiai és kompozíciós-esztétikai értéküket és a terveket meg kell
tárgyalni az ÉKH KO-val, a rimaszombati Állami Természetvédelmi Szervvel
és az illetékes helyi Mű
emlékvédelmi Hivatallal.
g/ A zöldövezet kialakítására, esetleg felújítására jóváhagyott
pénzeszközöket nem szabad más célokra felhasználni.

2) A zöldövezet kialakítása
a/ Zöldövezetet ki kell alakítani, mint az egészséges életkörülmények
alapelemét, minden megfelelő terület kihasználásával, figyelembe véve
minden már meglevő természeti elemet (fák, …).
b/ Közterület zöldövezetének kialakításánál a beruházó köteles
figyelembe venni a területi tervezési osztály és a zöldövezet gondnokságának
hozzáállását, amelyek egyúttal az ellenőrzést is végrehajtják.
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_____________
1/ Rimaszombat város ökológiai stabilitásának területi rendszere
2/ Rimaszombat város zöldövezetének tervezete
3/ Ezen rendelet 4. §-a 2. bekezdésének f/ pontja

c/ A zöldövezetet kialakító szervezet köteles bebiztosítani minden
építkezési hulladék eltávolítását, minőségi biológiailag hatásos föld szállítását
és szétterítését és az egyes növényfajták megfelelő eligazítását (az előzőleg
porhanyóssá tett talajon) a terület minimális mélységében történő
elegyenlítésével, éspedig:
-

pázsitnál 30 cm-ig,
bokroknál 70 cm-ig,
fáknál 100 cm-ig.

Köteles betartani a megfelelő technológiai eljárásokat is, amelyek
biztosítják a
vegetáció optimális fejlődését.
d/ Az építkezés beruházója köteles a szilárd talaj kialakításánál, ahová
a fák kiültetése van tervezve, nyílásokat hagyni 2.00m x 2.00 m, 1.00m x
3.00m vagy 1.8 m átmérőjűterületen (az egyes fafajták növekedésének
megfelelően), továbbá köteles biztosítani a gyökerek közelében a talajvíz és a
levegő rezsimjét.
e/ Fák kiültetésénél beépített utcákban be kell tartani az 1 m-es
távolságot az utca szilárd területének szélétől a fa törzsének tengelyéig. A
fatörzs minimális magassága a városi fasoroknál 220 cm. Szű
kebb utcákban
megfelelő kis koronájú fafajtákat kell kiültetni.

3) A zöldövezet karbantartása
a) A zöldövezet karbantartása a következő munkákból áll:
- a fűvirágzás előtti kaszálása, gereblyélése, a pázsit levegősítése,
- a fák lefű
részelése, legallyazása és lekenése védőbevonattal, ide
tartozik az
öntözés is,
- trágyázás, a károkozók és betegségek4/ elleni védelem, a gaz (mint
kártevő)
eltávolítása, mindenneműhulladék eltávolítása a zöldövezetből,
vízelvezető
árkok tisztítása a zöldövezetben, …
b) A fenntartott zöldövezet5/ területének és a vele szomszédos elemek
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(kisméretűarchitektúra) területének vagy objektumának tulajdonosa vagy
használója köteles az állandó karbantartást úgy biztosítani, hogy az a
legnagyobb mértékben teljesíthesse a funkcióját.

___________________
4/ a 61/1964 sz. a növénytermesztés fejlődéséről szóló törvény, az EVGM és
IM rendelete a Tgy. 62/1964 sz. törvénye, amellyel teljesítik a
növénytermesztés fejlődéséről szóló törvényben kiadott végrehajtó
előírásokat,
5/ ezen rendelet 2. §-ának 3. bekezdése

c) A fenti b) pontban felsorolt személyek kötelesek gondoskodni a
közterületi
zöldövezetről ingatlan tulajdonuktól számítva az első közút távolságáig (járda,
út).
d) A gondoskodás a közterületi zöldövezetről a kötelező személyek
számára
egyéb módon is meg van határozva:
- a kibérelt objektumok, árusító bódék körüli terület,
- a reklámtáblák környéke, …

4) A zöldövezet védelme
a) A területi tervdokumentációnak úgy kell figyelembe venni a már
meglevő
zöldövezetet, hogy minél kisebb mértékűlegyen a beavatkozás.
b) A beruházó köteles az építkezési kérvény beadása előtt megoldani
a
zöldövezet további fennmaradásának kérdését és minden intézkedést meg
kell tennie annak megvédése érdekében. A zöldövezet megvédését szolgáló
intézkedéseknek (körülkerítés, védőládák és más építkezési intézkedések)
kötelezően a jóváhagyott tervdokumentáció részét kell alkotniuk.
c) A zöldövezet elkerülhetetlen megsemmisítése esetében a beruházó
köteles
biztosítani annak felértékelését. A határozatot a zöldövezet esetleges
megsemmisítéséről és kárpótlásáról a zöldövezet gondnoka adja ki.
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d) A mű
emlékek közé tartozó fák és parkok védelmére a teljes
érintetlenség
vonatkozik, mint a mű
emlékileg védett fákra és parkokra és a „PARK štátom
chránený” (Államilag védett park) vagy „Strom štátom chránený” (Államilag védett
fa) jelzéssel megjelölt területekre.
e) A mélyépítészeti hálózatok újonnan kiépített vezetékeit úgy kell
elhelyezni, hogy ne sértsék meg a meglevő zöldövezetet , beleértve a gyökérrendszert
is, és hogy a jövőben se gátolják növekedését. A fák koronáinak kivételes igazítása
csak a zöldövezet gondnokának utasítása alapján végezhető el, éspedig erre képesített
jogi személy által.
f) A zöldövezetben felásási munkák közben végrehajtott beavatkozásokhoz a
Városi Hivatal ad engedélyt6/. A beruházó 12 hónapon át felelős minden okozott
kárért a zöldövezetben a terület eredeti állapotba hozását biztosító munkák befejezése
után.
g) Minden beavatkozást a zöldövezetbe , hacsak fejlődést korlátozó is, meg
kell tárgyalni és jóvá kell hagyni a zöldövezet gondnokságával.
_____________
6/ ezen rendelet 4. §-a 2. bekezdésének i/ pontja

A beruházó köteles az építkezésnél és más tevékenységeknél megoldani az
építkezéssel összefüggő szélesebb körű viszonyokat (tekintettel a gyalogos húzásokra,
kommunikációs hozzáférhetőségre, stb.).
h) A Kurinci – városkörzeti üdülőközpont zöldövezetének védelmét sajátos
általános érvényű előírás szabja meg.
i) A különös rendeltetésű5/ zöldövezet szankciókkal van védve, amelyek
minőségileg megfelelnek a zöldövezet megkárosítása terjedelmének és az ökológiai
jelentőség értékének.
j) A zöldövezet ideiglenes vagy tartós lefoglalásáról a zöldövezet
gondnoksága határoz, mielőtt megtárgyalta az ügyet a beruházóval és az érintett
építkezési hivatallal.
k) A város területén a zöldövezetben tilos:
- virágokat és szabadon élő növényeket letépni és elsajátítani, a fák és a
bokrok ágait letördelni vagy lemetszeni, vagy más módon megkárosítani a
növényzetet, beleértve a talajtakarót is (a fa vagy bokor megkárosításának
tekintendő a korona formálása érdekében történő nem szakszerű vagy nem
jogos beavatkozás is, továbbá a földszín feletti építészeti vezetékek
felszabadítása is),
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- fákat kivágni, - az egészséges fák kivételes kivágását az Állami
műemlékvédelmi hivatal szakosztályának beleegyezésével a zöldövezet
gondnoksága10/ engedélyezi. A műemlékvédelmi területeken a fák
kivágásához szükséges az illetékes Szlovákia műemlékvédelmi hivatalának
jóváhagyása. A fák kivágásának engedélyezésekor szakvélemény alapján
határozatot hoznak a pénzbeli kárpótlásról az eltávolított zöldövezetért,
- az eltávolított zöldövezetért kárpótlásként beszedett pénzbeli eszközöket
csak a zöldövezetre lehet felhasználni, együttműködve a zöldövezet
gondnokságával,
- önkényesen átültetni vagy beültetni fákat és bokrokat (csak a zöldövezet
gondnokságával való tárgyalás után engedélyezettek),
- átjáróval rövidíteni a járdákat a kialakított gyepen keresztül,
- szabadon futkározni hagyni a kutyákat és főleg azokkal a
gyermekjátszótereken és azok közelében tartózkodni,
_______________
10/ a Tgy. 149/1980 sz. az erdőn kívül növekvő fák védelméről szóló törvény

- szánkázni és síelni a bokrokkal és facsemetékkel beültetett területen,
- díszítő ágyások közvetlen közelében kerékpározni a parkokban és az
emberek pihenésére kijelölt területeken,
- közlekedési eszközöket használni a gyalogosok számára kijelölt
utakon,
- autókkal, pótkocsikkal, utánfutókkal parkolni bármilyen célból,
- vásári bódékat, mozgó lakókocsikat, kontejnerlakásokat,
lunaparkokat és hasonló létesítményeket elhelyezni, hacsak ideiglenes
időszakra is,
- a közúti kommunikáció szóróanyagát és más hulladékot a gyepes
területekre felhantolni,
- a fákra plakátokat, táblákat és más tárgyakat elhelyezni,
- tüzet rakni, sátorozni és táborozni.
l) A város területén a zöldövezetben (ide tartozik a lakosság
tulajdonában levő zöldövezet is) tilos:
- fákat kivágni10/ mint a h/ pont alatt megnevezett zöldövezetben.

4. §
A városi zöldövezet gondnoksága
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1) A város területén a zöldövezet gondnokságát a rimaszombati Városi hivatal
közületi ökológiai ügyosztálya biztosítja.
2) A zöldövezet gondnokságának jogkörei és kötelességei a zöldövezet
gondnokságával7/ kapcsolatos tevékenységek alapján a következők:
a/ összegyűjteni, feldolgozni és folyamatosan időszerűsíteni minden felvilágosítást a
zöldövezet minőségéről és mennyiségéről, illetve vezetni a zöldövezet jegyzékét,
b/ a zöldövezet kialakítása érdekében tett előkészületeknél ki kell használni a
zöldövezet alakítására, karbantartására és védelmére kidolgozott tervezetet1,2,8/,
c/ végrehajtani a beruházó-mérnöki intézkedéseket a zöldövezet tervezésének,
kivitelezésének és karbantartásának szakaszai alatt,
d/ a zöldövezet objektumai9/ felett módszertani jellegű szakfelügyeletet tartani,
amelyek a jogi- vagy fizikai személyek tulajdonában vagy igazgatása alatt vannak.
_______________
7/ ezen rendelet 2. §-ának 2. bekezdése,
8/ Rimaszombat város székhelyi alakulatának területi terve,
9/ ezen rendelet 2. §-a 3. bekezdésének II. pontja,

Szükség esetén azoknak elrendelni az észlelt elégtelenségek eltávolítását a
zöldövezetről való gondoskodás keretén belül.
e/ kidolgozni a város kötelező állásfoglalását a tervdokumentációkhoz a zöldövezet
kialakítása, felújítása és más parki módosítások terén,
f/ kidolgozni a város kötelező állásfoglalását a zöldövezetet érintő minden területi és
építkezési tevékenységhez a város területén. Ezeknél az állásfoglalásoknál figyelembe
kell venni főleg az ökológiai, építészeti-urbanisztikai és esztétikai-tájalakító
szempontokat.
g/ a Városi Technikai Szolgáltatások vagy más megbízott jogi- vagy fizikai személy
közvetítésével biztosítani a közterületi zöldövezetről való gondoskodást.
h/ meghatározni a zöldövezetről való gondoskodás módját és terjedelmét azokban az
esetekben, ha annak meghatározása az objektum jellegéből kifolyólag az érintett
személyek számára nem világos,
i/ véleményeket adni, illetve a Városi Hivatal közlekedési felelősével vagy más
illetékes jogosult közlekedési hivatallal együttműködve részt venni minden a
zöldövezet területén végrehajtott felásások jóváhagyásán vagy azokban az esetekben,
ha a zöldövezet megkárosításának veszélye áll fenn. Biztosítja a felügyeletet azok
végrehajtásánál és az eredeti állapot visszaállításánál,
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j/ rendeleteket hozni az erdőn kívül növő fák10/ védelmére - az erdőn kívül növő fák
kivágásának engedélyezése.

5. §
A jogi- és fizikai személyek kötelességei
A jogi- és fizikai személyek kötelesek:
1) A zöldövezet kialakításánál és karbantartásánál betartani az ebből az
általános érvényű rendeletből eredő kötelességeket.
2) Kikérni a kötelező állásfoglalást, a város hozzájárulását azokban az
esetekben, amelyek ezt megkövetelik11/.
3) Mindennemű tevékenységet, amely megkárosíthatja vagy gátolhatja a
zöldövezetet, megtárgyalni a zöldövezet gondnokságával.
______________
11/ ezen rendelet 3. §-a 1. bekezdésének c/, d/ pontjai
ezen rendelet 3. §-a 4. bekezdésének c/, f/, j/, l/ pontjai

4) Intézkedéseket tenni a zöldövezet gondnokságával12/ kapcsolatban észlelt
elégtelenségek eltávolítása érdekében.

6. §
Szankciók
1) Az ebben a rendeletben13/ előírt általános kötelességek és egyéb
kötelességek megszegéséért a jogi- és fizikai személyeknek a következő büntetés
lehet kiszabva:
a/ szelvénybüntetés esetében 16,60 €-ig,
b/ jogi eljárás keretén belül 99,58-ig €.
2) Ezen rendelet előírásai megszegéséért a város polgármestere jogi
személyeknek 3 319,39 €-ig terjedő büntetést szabhat ki a Tgy. 369/1990 sz. a
községi szervezetekről szóló törvénye értelmében, a későbbi előírások hangzásában.
3) Abban az esetben, ha a büntetés vagy a pótkiültetés összege nem mutatható
ki az 1. és a 2. bekezdés értelmében, akkor a Tgy. 465/1991 sz. rendeletét kell
érvényesíteni.
4) A város területén levő, sajátos előírásokkal védett zöldövezet
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megkárosításáért a jogi- és fizikai személyeket az Életkörülmények Körzeti hivatala
részesíti büntetésben vagy pótkiültetést ír elő az SZK KM hirdetménye, a Tgy.
174/1990 sz. az erdőn kívül növő fák társadalmi értékeléséről szóló törvénye alapján.

7. §
Általános és záró rendelkezések
1) Ezen általános érvényű rendelet betartásának ellenőrzését a következő
szervek végzik:
- a Városi Rendőrség,
- a városi Hivatal (a szervezési-jogi osztály, a kommunális-ökológia referátuma),
- a Városi Képviselőtestület Életkörülmények Bizottsága.
2) A büntetésekből származó bevétel a város bevétele és célszerűen kötve van
a zöldövezet kialakítása, karbantartása és védelmének biztosítására.
________________________
12/ ezen rendelet 4. §-a 2. bekezdésének d/ pontja
13/ ezen rendelet 3. §-a és 5. §-a

3) Hatályon kívül helyeződik Rimaszombat város területén a városi
zöldövezetről, az egészséges életkörülményekről, a közrendről és a zöldövezet
védelméről szóló általános érvényű rendelet II. része, amely 1982. június 21.-én lett
jóváhagyva.
Ezen általános érvényű rendeletet a Városi Képviselőtestület 1993. június
6.-i ülésén hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja 1993. július 15.-e.

Ing. Pavel Brndiar s.k.
a város polgármestere
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