
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2004./ IV.30./  

önkormányzati rendelete  

a környezetvédelemről 

 

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995 évi LIII sz. törvény 46 §. /1/ bekezdés e./ pontja, 48 §. /1/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16 §-ban biztositott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

  

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1 §. 

 

A rendelet célja a község közigazgatási területén a környezetvédelem  színvonalának emelése érdekében tehető 

intézkedések betartása. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§. 

 

(1) A rendelet területi hatálya Egerszalók község közigazgatási területe. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed magán és közcélú zöldterületekre és valamennyi természetes és 

mesterségesen kialakult, illetve kialakitott vízfelületre. 

(3) A rendelet személyi hatálya Egerszalók község közigazgatási területén belül valamennyi természetes és jogi 

személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, ingatlantulajdonosokra, vagy 

használókra (továbbiakban: tulajdonos) kötelezően kiterjed. 

 

II fejezet 

 

A települési környezet védelme 

 

3.§. 

 

(1) A települési környezet védelme kiterjed a mindenkor hatályos Általános Rendezési tervben szereplő összes 

területre.  A köztisztaságának fenntartásában mindenki köteles közreműködni. 

(2) A közterületek rendszeres tisztításáról és az ott keletkező települési szilárd hulladék elszállításáról a 

Képviselő Testület által megbízott köztisztasági szolgáltatás végzésére jogosult útján gondoskodik. 

(3) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az ezen rendelet megszegésével előállt jogellenes 

állapot megszüntetésére a polgármester határozatban kötelezi az erre köteles személyt. A polgármester 

eljárása során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. rendelkezései szerint 

jár el. A polgármester határozata ellen a Képviselő Testülethez címzett fellebbezésnek van helye. 

(4)     A köztisztaság fenntartását és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat külön  

         rendeletbe szabályozza. 

III. Fejezet. 

 

A vizek védelme 

 

4 §. 

 

(1) A község közigazgatási területén lévő elővizek kialakult állapotát megváltoztatni csak környezetvédelmi 

előírások betartásával szabad. 

(2) Az élővizek természetszerű állapotának fenntartásáról az élővizek tulajdonosa köteles gondoskodni. 

 

 

 

5. §. 

 



(1) Szennyvizet csak erre a célra kiépült szennyvízcsatornába, illetőleg ennek  hiányában engedélyezett vízzáró 

zárt szennyvíztárolóba szabad vezetni. 

(2) Csapadékvizet, talajvizet a szennyvíz csatornába belevezetni tilos. 

(3) Tilos a szennyvizet és egyéb szennyező anyagot (trágyalé, iszap, vegyszermaradvány, hulladék) nyílt 

vízfolyásba, használaton kívüli kútba, nyílt csatornába, természetes vízfolyásba bevezetni, továbbá útra 

vagy zöldfelületre kiönteni.  

(4) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa , (használó) köteles gondoskodni. 

(5) A szennyvízcsatornába a csatornarendszerre, a tisztítás technológiára veszélyes anyagot (savat, lúgot, maró 

hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémet stb.) beengedni tilos. 

 

6 §. 

 

(1) A csapadékvizgyüjtő árokban a víz elfolyását gátolni tilos. 

(2) A 30 méternél nem mélyebb használaton kívüli kutat a víznyerés végleges megszüntetésétől számitott 60 

napon belül az ingatlan tulajdonosa – jegyző engedélye alapján – köteles megszüntetni. 

 

7.§. 

 

(1) A termálvizet és csurgalékvizét az engedélyben előírtaknak megfelelően kell elvezetni. 

(2) Intézményi és ipari technológiából származó veszélyes folyékony hulladékot tilos közcsatornába vezetni, 

elhelyezni. 

(3) Vízpartokon (élő és mesterséges, illetve csapadékvíz-elvezető csatorna) annak közvetlen környezetében 

gépjárművet, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépet mosni tilos, olyan távolságon belül, (100 m-es) 

amelynél a gépjárműről lemosott szennyező anyag azt szennyezheti. 

(4) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges. 

 

8 §. 

 

(1) Közkifolyóknál és tűzcsapnál járművet mosni, állatot itatni, vagy azokból vizet elvezetni tilos. 

(2) Az ivóvíztermelő telep, ivóvíznyerő helyek védőterületén a gyűjtővezetékek védősávján a környezetre káros 

hulladékok (szerves trágya, vegyi anyagok, növényvédő szerek stb.) tárolása és felhasználása tilos. 

 

9.§. 

 

A nem csatornázott területekről csak a szükséges engedélyekkel rendelkezők szállíthassák el a szennyvizet. 

 

IV. Fejezet 

 

Levegő tisztaság védelme 

 

10 §.1 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 

 

11.§.2 

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok. 

 

12 §.3 

 

 

13 §.4 

 

 

A háztartási-fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok. 

 

14. §. 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte Egerszalók Község Önkormányzatának 17/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete 
2 Hatályon kívül helyezte Egerszalók Község Önkormányzatának 17/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete 
3 Hatályon kívül helyezte Egerszalók Község Önkormányzatának 17/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete 
4Hatályon kívül helyezte Egerszalók Község Önkormányzatának 17/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete  



A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, 

vegyszert, festéket nem tartalmazhat 

 

 

Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok. 

 

15 §. 

 

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

(2) Trágyát szállítani és tárolni a belterületen – a kellemetlen bűzhatás megelőzés érdekében – csak fedett 

állapotban szabad. 

(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rak szelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön 

szabad szállítani. 

(4) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és kiporzó anyagot a 

porképződés megakadályozására nedvesíteni, a munkálatok jellegétől függően legalább havonta, illetve 

közterület esetében a közterület-foglalási engedélyben előirt időpontig el kell távolítani a munkavégzés 

helyszínétől, vagy zárt konténerben kell tárolni. 

 

V. Fejezet 

 

A zöldfelületek védelme. 

 

16.§. 

 

(1) A község közigazgatási területén zöldfelületnek minősülnek parkok (keresztek) játszóterek, virágágyások, 

virágtartók, szobrok környéke, véderdők, intézményi és magánházkertek, üdülők, bármely más 

zöldterületek. 

(2) A zöldterület tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldfelületeket (a hozzá 

tartozó berendezési tárgyakkal,épitményekkel együtt) rendeltetésszerűen használni, karbantartani és 

fenntartani. 

(3) Tilos a növényzet (fák,cserjék, pázsit és virágos felületek), a zöld területek, azok elemeinek, tartozékainak, 

felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan 

szakszerűtlen kezelése, amely értékének csökkentésével jár. 

(4) A zöldterületet vagy annak részét eredeti funkciójától eltérően felhasználni, beépíteni, megszüntetni csak 

jóváhagyott általános rendezési terv alapján szabad. 

(5) Nem minősül más célú felhasználásnak a zöldterületet ellátó nyomvonalas létesitmények és műtárgyak 

tartozékai engedélyezett építése (pl.: térvilágítás, öntözőhálózat stb.) 

(6) Védőterületet eltérő célra használni tilos. 

 

17.§. 

 

(1) Az a tulajdonos vagy vagyonkezelő, aki a földrészletén a fák védelméről szóló 21/1970.(VI.21.) 

Korm.rendelet 1.§. (1) bekezdése szerinti fát ki akarja vágni, szándékát köteles a kivágás tervezett 

időpontját megelőzően harminc nappal a települési önkormányzat jegyzőjének előzetesen bejelenteni. 

(2) A fakitermelési kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, a kitermelni kívánt fák darabszámát, fajtáját, 

átmérőjét, valamint a kérelmező nevét és lakcímét. 

 

18.§. 

 

(1) A jegyző a bejelentést követően 30 napon belül a fa kivágást megtilthatja, ha 

a) annak további fenntartása indokolt 

b) a kivágást pótlási kötelezettséghez kötheti 

 

(2) Amennyiben a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező bármely más 

szervezet az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen, közpart fáira kér fakitermelési engedélyt, ebben 

az esetben a jegyző a fa kivágását megtilthatja, a 

a) annak további fenntartása indokolt, 

b) a kérelmezőt a kivágott fa pótlására kötelezheti, mely során a telepítésre rendelkezésre álló területen a 

kérelmező és a tulajdonosai önkormányzat között létrejött külön megállapodásban meghatározott 

darabszám és faj szerinti fák telepítését köteles elvégezni. 

 



19.§. 

 

Zöldfelületen tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése és a virágágyások, rózsaágyak, cserjék, sövények 

és egyéb növények, valamint felszerelési tárgyak (hulladékgyűjtők, szobrok, játszótéri berendezések stb) 

rongálása. 

20 §. 

 

(1) Közterületen viharkárok elhárításakor, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák kitermelésekor, 

fakivágási engedély nélkül is kitermelhetők a veszélyt okozó fák, melyet utólag a jegyzőnek kell 

bejelenteni. 

(2) Az (1) bekezdés kivételével a közterületen élő- és száraz fa kivételére egyaránt engedélyt kell kérni. 

 

 

 

 

 

 

VII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések. 

 

25 §. 

 

(1) Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az emberi környezet szennyeződését, ártalmát, vagy károsodását 

idézi elő, köteles: 

- az általa okozott környezeti szennyeződést, ártalmat, károsodást korlátozni, (vagy) lehetőleg az eredeti 

állapot helyreállításával megszüntetni továbbá, 

- a megfelelő védekezést kialakítani, megelőző intézkedést tenni 

(2) Szabálysértést követ el és 30.000 ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet  5 -8 §-ainak, 10-16 §-

ainak, 20 §-ának, 22 §-ának, vagy 24 §-ának rendelkezéseit megszegi. 

(3) E rendelet     2004. május 1.napján lép hatályba. 

 

Egerszalók, 2004. április 19.  

 

 

Tőgyi Gábor sk. Sütőné Ferencz  Teréz sk. 

polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

E rendeletet a képviselő-testület 2004. április 28.-án  tárgyalta. 

 

 

Kihirdetve: 

Egerszalók, 2004.   április  30. 

 

 Sütőné Ferencz  Teréz 

 jegyző 


