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Nyárlőrinc Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a környezet védelméről
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló, 1995 évi LIII. tv. 46. § (1) c.) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, és (4)
bekezdése b.) pontjában, 58. § (1) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. tv. 24. § (1) b.) pontjában, a 36. § (1) bekezdésben foglalt felhalmozás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésben és 16. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja az emberi egészség és környezet megóvása érdekében segítse elő a
környezeti elemek védelmét és megállapítsa
- a levegőtisztaság védelmi,
- zajvédelmi,
- természetvédelmi előírásokat, valamint
- az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap működését.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel
Nyárlőrinc Község területén tartózkodnak, működnek, illetve tevékenységet folytatnak.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed
a) az avar és kerti hulladék égetésére
b) e rendelet szabályait kell alkalmazni a helyi védelem alá vont természeti értékek és
területek tekintetében
c) e rendelet szabályai szerint kell eljárni az önkormányzat környezetvédelmi pénzügyi
alapja tekintetében
Fogalom meghatározások
3. §
E rendelet alkalmazásában
(1) avar, kerti hulladék: a falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok,
(2) háztartási fűtési tevékenység: minden olyan 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt
meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés, amely
egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja,
(3) helyi jelentőségű védett természeti terület: olyan védett természeti terület, melyek
védettségét helyi rendelet vagy határozat állapította meg és azt az önkormányzat helyi
rendelettel fenntartotta,
(5) rendezvény: kizárólag sport, szórakoztató vagy kulturális célból előre meghatározott
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helyen és időben, szervezett formában megtartandó összejövetel, valamint ünnepség.
Levegőtisztaság-védelem
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok
4. §
(1) Avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással talajerő utánpótlás céljára kell
hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célra szükségtelen avart és kerti hulladékot október 1-je és
április 30.-a között az alábbi szabályok szerint lehet égetni.
Az égetést szélcsendes időben kizárólag pénteki és szombati napokon 9 és 17 óra
között lehet végezni.
(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés
a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
(5) Közút és vasút szélétől 50 méteren belül avart és kerti hulladékot nyílt téren égetni
tilos.
(6) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más háztartási, illetve ipari jellegű
hulladékot (műanyag, gumi, PVC, stb.).
(7) A település olyan részén, ahol az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható meg
és az égetés is tilos; avart kerti hulladékot háztartási hulladékok gyűjtésére szolgáló
edényzetbe kell gyűjteni.
A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5.§
(1) Az 500 kW hőteljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, valamint
minden egyéb nem lakossági szükségletet szolgáló140 kW hőteljesítmény alatti tüzelőés egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezéseiben csak az arra a berendezésre
engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.
égetni tilos.
Zajvédelem
Működéssel kapcsolatos szabályok
6. §
(1) Környezeti zajt előidéző üzemi, vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan az
üzemeltető a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend 10. §-a szerint köteles eljárni a
tevékenység megkezdése előtt. E rendelet tartalmazza a határérték túllépésével
kapcsolatos szabályokat és szankciókat.
(2) A település egésze számára jelentős, hangosítással járó szabadtéri alkalmi
rendezvény külön előzetes bejelentés alapján időkorlátozás nélkül tartható amennyiben
az a környék lakóinak nyugalmát nem zavarja.
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
7. §
(1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzat
működési területén az alábbi feladatok ellátására szolgáló, elkülönített pénzalap:
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az épített és természetes környezeti értékek megőrzése,
a környezeti ártalmak megelőzése,
a környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, helyi jelentőségű védett természeti
területek, értékek megóvása fenntartása,
környezetvédelmi szemléletformálás segítése.
(2) Az Alap pénzeszközeit az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kell
kezelni.
(3) Az Alapot a bevételi források és kiadások szerint kell nyilvántartani.
-

Az alap bevételi forrásai
8. §
Az Alap bevételi forrásai:
(1) Az önkormányzat területén a Környezetvédelmi Felügyelőség által jogerősen és
végrehajthatóan kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a (zaj- és rezgés-,
légszennyezési-, veszélyes hulladék- és szennyvízbírság, az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2)
b./ pontja alapján).
(2) Az önkormányzat I. fokú környezetvédelmi hatósági jogkörében jogerősen és
végrehajthatóan kiszabott bírságok teljes összege (természetvédelmi, zaj- és
rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási bírság) az 1996. évi
LIII. tv. 80. § (4) b.) pontja, valamint 1995. évi LIII. tv. 57. és 58. § (2) a) pontja alapján.
(3) Önkormányzati költségvetési juttatás.
Alap felhasználása
9. §
Az Alapból megvalósítandó célok:
(1) Levegőtisztaság-védelem (pl. környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának
javítása, stb.).
(2) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudat-formálás; lakosság részére és
az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók.
(3) Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek megőrzése, eredeti állapotuk
helyreállítása, fenntartása.
(4) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, fásítás.
(5) Allergiát okozó növények elleni védekezés.
(6) Egyéb környezet védelmét elősegítő tevékenység.
Rendelkezés az Alappal
10. §
(1) A települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról átruházott
hatáskörben a mindenkori polgármester dönt.
(2) Az Alap felhasználásáról a döntést hozó polgármester tájékoztatást ad a Képviselőtestület részére minden évet követően a költségvetési beszámolóban.
A rendelet betartásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések
11. §1
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Záró rendelkezések
12. §
E rendelet 2011. január 1.-én lép hatályba.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. december 20.

Zayzon Jenőné
jegyző
Megjegyzés:
1

Módosította a 3/2012. (IV. 27.) rendelet.
Hatályba lépésnapja 2012. április 28.

