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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályi környezet változása indokolttá tette az Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem részleges helyi
szabályozásáról szóló 23/2011. (XII. 22.) rendeletének a felülvizsgálatát.
A szükséges módosításokra való tekintettel célszerűbb egy új rendelet megalkotása.
A jelenleg hatályos rendeletből az önkormányzati hatáskörbe utalt
környezetvédelmet érintő szabályozási elemek az új rendelettervezetbe is beépítésre
kerültek.
A rendelettervezetet előzetesen a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség is véleményezte. A hatóság támogató véleményét
az előterjesztéshez mellékelem.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjék.
Eplény, 2014. június 25.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (...) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az 1-5. § tekintetében a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 6. § (3) bekezdés tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § tekintetében környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
véleménye alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell
gondoskodni.
(2) Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az
adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1)
bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
(3) Az égetés szeptember 1. és április 30. között lehetséges, hétköznapokon
8.00 óra és 20.00 óra között. 19.00 óra után új tüzet gyújtani nem lehet.
2. § (1) Tilos égetni:
a) kisfeszültségű (0,4 kV), középfeszültségű (11-35 kV), nagyfeszültségű
vezetékek (≥120 kV) alatt,
b) távközlési vezetékek alatt,
c) véderdők és helyi védelem alatti területeken,
d) földbe helyezett közművek felett a védőtávolságon belül.
(2) A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben
tilos.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a község teljes
közigazgatási területén.
(4) Tilos az égetés szociális-, egészségügyi-, köznevelési-, kulturális- és sport
intézmények 50 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétől
–, azok működési ideje alatt.
3. § (1) Az avart és a kerti hulladékot az ingatlanon csak kialakított tűzrakó helyen
lehet elégetni, oly módon, hogy az emberi egészséget, vagyoni és személyi
biztonságot ne veszélyeztesse, a környezetet pedig ne károsítsa.
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(2) Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(3) Nagy mennyiségű füstöt kibocsátó anyagot égetni tilos. Túlzott füst-,
illetve koromképződés esetén a tüzet azonnal el kell oltani és a
levegőszennyezést megszüntetni.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti
locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy 1 db vizsgálati
tűzoltásra alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül
lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés
helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése
megakadályozható.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
(5) A szabadban tüzet, vagy üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
tilos.
(6) Az erdők védelmében elrendelt országos, megyei vagy területi tűzgyújtási
tilalom esetén a település teljes közigazgatási területén tilos a tűzgyújtás és
égetés szabadtéren, amely ilyen esetben a kijelölt tűzrakóhelyekre is
kiterjed.
4. § (1) Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű
hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb veszélyes
hulladékkal nem keveredhet.
(2) Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot
keletkezési helyén tilos elégetni.
(3) Külterületen, lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, valamint a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék helyben történő
égetése tilos.
5. § (1) Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszerviz által karbantartott
tüzelőberendezésekben csak erre a berendezésre engedélyezett
tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festékmaradékot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű
hulladékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
6. § (1) Közterületen rendezvény tartására:
a) október 1. – április 30-a között 10.00 és 20.00 óra között,
b) május 1. – május 31., valamint augusztus 21. – szeptember 30-a
között 10.00 és 22.00 óra között,
c) június 1. – augusztus 20-a között 10.00 és 24.00 óra között kerülhet
sor.
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(2) A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott közterület használati engedélyben kell rendelkezni az (1)
bekezdésben
rögzített
korlátozások
betartásával
kapcsolatos
kötelezettségről.
(3) A polgármester átruházott hatáskörben a közterületek használatáról
szóló önkormányzati rendelet alapján a közterület használati engedélyt
visszavonja, ha az engedélyes nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti
döntésben meghatározott kötelezettségének, vagy a közterület
használatát megtiltja, ha a rendezvény megtartására közterület használati
engedély kiadása nélkül került sor.
(4) A rendelet szabályait nem kell alkalmazni a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó tevékenységek gyakorlása, és az
Önkormányzat által szervezet ünnepségek, sportrendezvények, a rendelet
1. melléklete szerinti fesztiválokhoz és sportrendezvényekhez
kapcsolódó nyitó- és záró ünnepségek esetében.
7. § (1)

Természetes személy a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon
háztartási igényét kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros fűnyírást,
motoros fakivágást, kerti traktor működtetését – a rendkívüli kárelhárítás
esetét kivéve, így különösen a veszélyesnek ítélt fa kivágását – nem
végezhet:
a) munkanapon 00 óra és 6.00 óra, valamint 20.00 óra és 24.00 óra
között,
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével – 00 óra és
7.00 óra, valamint 19.00 óra és 24.00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 00 óra és 8.00 óra, valamint 14.00 óra és
24.00 óra között.
d) Újévkor, Húsvét vasárnap és Karácsonykor.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is,
amikor természetes személy a köztisztaságról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének
tesz eleget.

8. § (1) Pirotechnikai terméket
a) közterületi rendezvény keretében, vagy
b) lakóépületek udvarán családi rendezvény esetén 22.00 óráig lehet
felhasználni, alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamra.
Kivételt képez ez alól december 31. és január 1. napja.
(2) Társasház, lakásszövetkezeti épület esetén az (1) bekezdés b) pontja
szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a társasházközösség, vagy
lakásszövetkezet szervezeti-és működési szabályzatában és a házirendben
maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra, használókra irányadó
rendelkezéseket.
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9. § (1) Az éves költségvetési rendelet szerint meghatározott Önkormányzati
Környezetvédelmi Alapot kizárólag környezetvédelmi célra lehet
felhasználni.
(2) Az Alap törvényben meghatározottak szerinti bevételeit:
a) zaj- és rezgésvédelemre,
b) a levegőtisztaság védelmére,
c) a környezeti terhek káros hatásainak csökkentésére,
d) a környezetvédelmi mérésekre,
e) a helyi szennyvíztisztító telep önkormányzati tulajdonban lévő
berendezéseinek felújítására,
f) a védett természeti értékek megőrzésére, eredeti állapotának
helyreállítására,
g) zöld területek védelmére, növelésére és fejlesztésére,
h) a környezet védelmét szolgáló tanulmányok, tervek készítésére,
i) környezeti oktatási és propaganda céljait szolgáló szabadidős
tevékenységek, társadalmi munkák támogatására,
j) az egészségre káros, közterületen meglévő gyomok irtására,
k) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok részvételi
díjára kell fordítani.
(3) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
(4) A község Önkormányzat évente egy alkalommal az Alapból támogatást
nyújthat a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil
szervezetnek.
10. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011. (XII. 22.) rendelete a környezetvédelem részleges helyi
szabályozásáról.
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző

Záradék:
A fenti rendelet hatályba lépésének napja: 2014. ……
A rendeletet 2014. ………. …. napjával kihirdettem.
Veszprém, 2014………………
dr. Mohos Gábor
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
környezetvédelemről szóló …/2014. (...) önkormányzati rendeletéhez
1. Rendezvények, fesztiválok:
a) Gyermeknapi rendezvény (június első szombatja)
b) Eplényi Vigasságok falunap (augusztus 12. ha szombati napra esik,
egyébként a megelőző szombat)
c) Községi Búcsú (a község védőszentjének, Szent Bernátnak az ünnepe
augusztus 19-e ha vasárnapra esik, egyébként a rá következő vasárnap)
2. Sportrendezvények:
a) május 1-jei sportrendezvény
b) augusztus 20-ai sportrendezvény
c) október 23-ai sportrendezvény
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1. függelék Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
környezetvédelemről szóló …/2014. (…) önkormányzati rendeletéhez

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában, valamint - a 633. § tekintetében - az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdésének b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) és - a
633. § tekintetében - u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály
e tevékenység végzését megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- - égetés helyét, időpontját és
terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak
írásban be kell jelenteni.
(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában
a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni,
lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély
esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében
a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak
megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2014. (……) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
II.
A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben (a továbbiakban
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:
A tervezet társadalmi hatása pozitív.
ab) A Tervezet gazdasági hatása:
A tervezetnek gazdasági hatása nincsen.
ac) A Tervezet költségvetési hatása:
A tervezetnek költségvetési hatása nincsen.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet környezeti és egészségi következményei célzottak és pozitívak.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
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2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei
A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált
szükségessé a jogszabályi környezet változása miatt.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest
többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
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