Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 14/2012.(V.30.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.) és a 25/2012.(XII.14.) önkormányzati
rendelettel módosított
23/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról
egységes szerkezetben
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, és a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megye
Önkormányzata véleményének kikérésével a környezetvédelem részleges helyi szabályozására a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §

A rendelet célja Eplény község közigazgatási területén a környezetvédelmi
intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település
környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, termőtalaj-védelmi,
zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása, a környezet elemeinek és
folyamatainak védelme, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása,
a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása.
Fejezet
Vízvédelmi rendelkezések
2. A csapadék- és szennyvíz elvezetése

2. § (1) A község közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag
vagy hulladék talajba, csapadékcsatornákba való bejutását, beszivárgását.
(2) A csapadékcsatornák kialakult állapotát megváltoztatni csak a környezetvédelmi
előírások betartásával szabad.
(3) A község közigazgatási területén,
a) közterületen gépjárművet és munkagépet mosni tilos
b) magánterületen tilos a gépjárművek, munkagépek mosásának olyan módja, mely
közvetlenül a csapadékvíz-elvezető csatornát, a közterületet szennyezi.
(4) A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről a község
önkormányzata gondoskodik. A csapadékvízgyűjtő árokban a víz elfolyását gátolni
tilos.
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(5) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan, és az
ingatlan előtti közterületen lévő járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyaival kapcsolatos tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó
anyagok, más hulladékok és gyomok eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gyommentesítéséről, rendszeres kaszálásáról.
(6) A csapadékvíz elvezető árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa
(használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról.
(7) A területrendezési munkák során az élő- és a felszín alatti vizek minőségét
veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.
3. § (1) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles
igazolható módon gondoskodni.
(2) A szennyvíz elszállítását, illetve az elszállítást igazoló számlákat, a jegyző
ellenőrizheti. A számlákat, a szennyvíz elszállítását követő két évig meg kell őrizni.
(3) A szennyvízcsatorna hálózatra rákötni csak a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. és a
tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával lehet.
(4) A község közigazgatási területén a szippantott szennyvizet kizárólag a Bakonykarszt
Zrt. által üzemeltetett szennyvíztelepen szabad leüríteni. A tevékenységre jogosult
fuvarozó az ürítést a menetlevélen igazoltatni köteles a szennyvíztelep illetékesével.

II. Fejezet
Talajvédelmi rendelkezések
3. Talajvédelem
4. § (1) Földalatti nyomvonalas létesítmények (közművek) építése után az eredeti állapotnak
megfelelően, a talaj rétegeződésének figyelembevételével a terület használójának kell a
helyreállítást elvégezni.
(2) Minden ingatlantulajdonos köteles megóvni a saját területén található termőtalajt a víz,
szél okozta lepusztulástól úgy, hogy az a szomszédos ingatlanokat ne veszélyeztesse.
(3) Tilos a termőtalaj rongálása, gépjárművekkel való indokolatlan igénybevétele (pl.: terep
ralizás, crossmotorozás), illetve a talaj lepusztulását védő növényzet megbontása,
elpusztítása.
(4) Amennyiben a végzett tevékenység elkerülhetetlenül a talaj károsodásával jár, a
tevékenységet folytató köteles az eredeti állapotot haladéktalanul visszaállítani.
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III. Fejezet
Levegővédelmi rendelkezések
4. A levegő tisztaságának védelme
5. § (1)1 Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között
- 19 óra után új tüzet gyújtani nem lehet - szélmentes időben megengedett. Az égetés
maximum 30 percig tarthat. Szeles időben, továbbá nyári évszakban, május 1-jétől
augusztus 31-ig – a kijelölt tűzrakó helyek kivételével – a tűzgyújtás és égetés
szabadtéren nem megengedett.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott
munkaszüneti, valamint ünnepnapokon a község teljes közigazgatási területén.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, és nem
tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, oldószert és ezek maradékait).
(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti
kárt nem okoz.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
(5)2 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.
6. §

A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetése tilos,
ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással, amennyiben ez nem
lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell.

7. §

A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése,
feldolgozása csak úgy végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz)
hatással a környezetére.
5. Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok

8. § (1) Bűzös anyagot – kivétel a (2) bekezdés – csak légmentesen záró tartályban szabad
szállítani és tárolni.

1
2

Módosította a 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2012. december 15. napjától.
Beiktatta a 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2012. december 15. napjától.
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(2) Trágyát tárolni és szállítani belterületen – a talajszennyezés és a kellemetlen bűzhatás
megelőzése érdekében – csak erre a célra, az előírásoknak megfelelően,
szivárgásmentesen megépített trágyatárolóban és lefedett állapotban szabad.
(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt ragszelvényű vagy ponyvával
ellátott gépjárművön szabad szállítani.
(4) Építési munkák során tárolt, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és
kiporzó anyagot, a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell.

IV. Fejezet
Zaj- és rezgésvédelem
6. Közterületi rendezvények
9. § (1) Nappali (6 óra és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) időszakban bármilyen időtartamú közterületi
rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetése engedélyköteles. Az engedély
megadása során tekintettel kell lenni az érintett lakosság érdekeire.
(2) Az engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés üzemeltetőjének a közterületi
rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtania a
polgármesterhez a közterület használati engedély kiadására irányuló kérelemmel
együtt. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kitöltött zajvédelmi adatlapot (1. melléklet),
b) 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által
igénybe venni tervezett területet (útvonalat), a színpad és a hangszórók
elhelyezkedését.
(3) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt megkérni ünnepi
megemlékezések (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai rendezvények
során, amelyekhez szórakoztató és sportrendezvények nem kapcsolódnak.
7. Magánszemélyek tevékenysége
10. § (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő alkalomszerű tevékenységek – kivételt
képeznek a kerti összejövetelek, családi rendezvények – során a zajkeltés,
hétköznapokon és munkaszüneti napokon 6 óra és 20 óra között engedélyezett.
(2) Kerti összejövetelek, családi rendezvények megtartásakor fokozott figyelemmel kell
lenni a szomszédok nyugalmának biztosítására.
(3) Magánszemélyek részéről pirotechnikai eszközök alkalmi használata – december 31. és
január 1. napja kivételével – legfeljebb 22 óráig, félórás időtartamban megengedett.
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(4) Tilos vasárnap és ünnepnapokon, 7 – 14 óra közötti időszak kivételével,
a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel
történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,
b) erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység végzése,
c) motoros kerti gépek, építkezéseken használt zajkeltő gépek és berendezések
(fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) üzemeltetése.

V. Fejezet
Táj- és természetvédelmi rendelkezések
8. Táj- és természetvédelem
11. §

Az állandó növényzettel fedett közterület (közpark, közkert) kialakításához,
felújításához elsősorban tájhonos, lombhullató fa- és cserjefajok alkalmazása
szükséges. A zöldterület károsítása esetén minimum a sérült felülettel megegyező
nagyságú és minőségű növényzet pótlása szükséges.

12. § (1) A község közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek,
sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok
környéke, parkosított torna- és játszóterek, és az építési hatóság által zöldterületként
előirt területek.
(2) A zöldterület tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő
zöldterületeket (a hozzátartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel együtt)
rendeltetésszerűen használni, karbantartani és fenntartani.
(3) A zöldterületet vagy annak részét eredeti funkciójától eltérően felhasználni, beépíteni,
megszüntetni, csak a jóváhagyott rendezési terv alapján szabad. Felbontásához
közterület használati engedély szükséges.
(4) A halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl. csőtörés) az igénybevevőnek
értesítenie kell a zöldfelület-bontás tényéről a körjegyzői feladatokat ellátó Zirc Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályát és az előírtaknak
megfelelően gondoskodnia kell a helyreállításról.
13. § (1) Zöldterületeken tilos a növényzet jogosulatlan leszedése, gyűjtése, valamint a fák,
virágok és egyéb növények rongálása.
(2) Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett felszerelési tárgyakat, műtárgyakat
elmozdítani. Tilos a madarakat vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni,
kínozni.
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(3) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni,
beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak
elhelyezése is.
(4) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet.
(5) Játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöldfelületre gépkocsival
vagy egyéb járművel behajtani, beállni tilos. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést vagy
hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt.
(6) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntével a zöldterületen az eredeti
állapotot 30 napon belül helyre kell állítani. A szükségessé vált növénypótlást:
a) egy- kétnyári virágok esetén 30 napon belül,
b) évelő felületek, rózsaágyak, szőlő, kúszó növények, cserjék, sövények, valamint
fák estén a legközelebbi telepítési időszak meghatározott időpontjáig,
c) gyep-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül kell elvégezni és átadni a
tulajdonosnak.
14. § (1) A közterületen levő játszótereket, azok játszószereit rendeltetésüknek megfelelően
szabad használni.
(2) A fák törzsére reklámtáblát, plakátot (feliratot) elhelyezni tilos.
(3) Közterületen gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a zöldfelület fenntartójával, előre
egyeztetett módon, (a közművek elhelyezkedésére és a telepíteni kívánt egyedek fajaira
vonatkozóan) polgármesteri engedéllyel telepíthető. Az engedéllyel rendelkező az
engedélyben foglaltak szerint köteles eljárni.

VI. Fejezet
Egyéb rendelkezések
9. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
15. § (1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap [továbbiakban: Alap] létrehozásának célja,
hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése
érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a
környezeti ártalmak megelőzéséhez, környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a
környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a
környezet minőségét.
(2) Az Alap bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
összege,
b) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen
kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,
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c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben
meghatározott része,
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra elkülönített
összege,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (6)
bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel,
f) a természetvédelmi bírság összege a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.
80. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján,
g) egyéb bevételek.
16. § (1) Az Alapot – az éves költségvetési rendelet szerint meghatározott mértékben –
kizárólag környezetvédelmi célra lehet felhasználni.
(2) Az Alap 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) Az Alap felhasználásáról – az éves költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával
egyidejűleg – a község önkormányzata gondoskodik.
(5) A község Önkormányzat évente egy alkalommal az Alapból támogatást nyújthat a
környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetnek.
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17. §3,4,5

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti
a) az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény község
környezetvédelméről szóló 14/2006.(IX.21.) önkormányzati rendelete,
b) az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény község
környezetvédelméről
szóló
14/2006.(IX.21.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló 16/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete.

3

4

5

„10. Szabálysértés” alcímet a 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés a) pontja, a 17. §-t a (7)
bekezdés b) pontja helyezte hatályon kívül 2012. május 31. napjától.
A „10. Tiltott, közösségellenes magatartások” alcímet és a 17. §-t beiktatta a 17/2012.(IX.14.) önkormányzati
rendelet 6. §-a, hatályos 2012. szeptember 15. napjától.
A „Tiltott, közösségellenes magatartások” alcímet a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdés a)
pontja, a 17. §-t a (6) bekezdés b) pontja helyezte hatályon kívül 2012. december 1. napjától.

10
1. melléklet a 23/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelethez
ZAJVÉDELMI ADATLAP
közterületi rendezvényen alkalmazandó hangosító berendezés, zeneszolgáltatás engedélyezéséhez
1.

A berendezés (szolgáltatás) üzemeltetőjének neve: ...........................................................................................................

2.

Címe:..........................................................................................................

3.

A rendezvény megnevezése: ................................................................................................... ...........................................

4.
5.

A rendezvény helyszíne:
Tel................................................................
………........................................................................................................
Rendezvény megtartásának tervezett időpontja:
........................év ............................................hó ..................nap

6.

A hangosító berendezés alkalmazásának ideje:

7.

A rendezvény helyének környezetében elhelyezkedő, legközelebbi védendő
- lakóépület, intézmény

8.

9.

...........m-re,

Tel................................................................

......................... órától

szállásépület

....................... óráig

van 

..........m-re,

nincs 

A zeneszolgáltatás kért időtartama
nappal: igen



....................tól....................ig

nem 

éjjel: igen



....................tól....................ig

nem 

A zeneszolgáltatás módja
Élőzene hangosítással 
- hangosítás nélkül 

gépi műsorforrás
(lemezjátszó, erősítő stb.) 

10. Hangosító berendezés tervezett hangnyomásszintje:

max: ............................................ dB

11. Az alkalmazandó hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama:
- folyamatos



12. Hangosító berendezés adatai:

- 1 órát meghaladó

 - 1 órát nem haladja meg



................................db ...............................................................típusú erősítő
................................db .........................................................típusú hangszóró
................................db

............................................................típusú zenegép

................................db

.....................................................(egyéb berendezés)

13. Erősítő berendezésen zajlimitet
alkalmaznak-e :
igen 
nem 
14. Üzemelés során zajvédő szerkezetet
alkalmaznak-e:
igen 
nem 
15. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek: .............................................................................................. ........
16. A terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület használati megállapodás:
- van



- az engedély száma:…………….

- nincs



- a kérelem benyújtásra került ……..év………….hó…….napján

Dátum:................................................................................

Aláírás:................................................................................

