
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

a környezet védelméről 
 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § 
(1) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, továbbá a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bekezdés b) pontjában, a 36. § (1) bekezdésben és a 62. § 
(1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. 
évi CIXXXIX tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) 
bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljárva, a környezetvédelmi 
igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

 
 

1. Általános rendelkezések 

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, 
- víz- és földvédelmi, 
- természetvédelmi előírásokat, valamint 
- az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap működését. 

 
 

A rendelet hatálya 

2. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község közigazgatási területén a természetes 
és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó 
vagy ideiglenes jelleggel Nyárlőrinc Község területén tartózkodnak, illetve 
tevékenységet folytatnak. 
 
 

2. Levegőtisztaság védelem 

Az avar és kerti hulladék kezelése 
 

3. § 
 
Az avar és kerti hulladék kezelése a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása 
érdekében és a szerves anyag tartalom hasznosítása céljából: 

a) helyben történő komposztálással, 



b) beszántással (beásással), vagy 

c) zöldhulladék-gyűjtés útján, a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételével. 

 
 

3. A háztartási fűtés-tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó szabályok 

4. § 
 

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóingatlanokban a megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett 
tüzelőanyagot szabad égetni. 

(2) A fűtőberendezésekben hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó 
anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, kezelt fa 
hulladék stb.) égetni tilos. 

 
 

4. Gyomnövények elleni védekezési szabályok 

5. § 
 

(1) Az ingatlanok allergiát okozó és nem okozó gyomnövényektől mentes állapotban 
tartása a tulajdonos, illetve használó kötelessége. 

(2) Az allergiát okozó gyomnövények irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás 
előtt, az időjárástól függő gyakorisággal az ingatlan tulajdonosa, használója 
köteles gondoskodni. 

 
 

5. Víz és föld védelem 

6. § 

 
(1) A természetes felszíni vízfolyásokba és csapadékvíz gyűjtő árkokba szennyvizet, 

iszapot bevezetni és hulladékot elhelyezni tilos. 

(2) A csapadékvíz gyűjtő árkokban a víz elfolyását gátolni tilos. 

(3) Tilos az ingatlanok szennyvizét vagy egyéb szennyező anyagot (trágyalé, iszap, 
vegyszer maradék) nyílt csatornába vagy használaton kívüli kútba vezetni, illetve 
engedély nélkül öntözni. 

 
 

 

6. Zajvédelem 

7. § 
 

(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. 

 
 

7. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 
 

8. § 
 

(1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzat 
működési területén az alábbi feladatok ellátására szolgáló, elkülönített pénzalap: 

- 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 
 

9. § 
 

Az Alap bevételi forrásait képezi 

(1) Az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a. 

(2) A jegyző által jogerősen kiszabott természetvédelmi bírság. 

(3) Környezetterhelési díjak. 

(4) Az önkormányzat saját költségvetéséből e célra elkülönített összeg. 
 
 

Alap felhasználása 
 

10. § 
 

Az Alapból megvalósítandó célok: 

a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok stb.), 

b) Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek megőrzése, eredeti állapotuk 
helyreállítása, fenntartása, 

c) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, 
fásítás, 



d) Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása, illegális hulladékhelyek 
megszüntetése, illegális hulladék elszállítása, 

e) Allergiát okozó növények elleni védekezés, 

f) Zaj- és rezgésvédelem, 

g) Egyéb környezet védelmét elősegítő tevékenység. 
 
 

Rendelkezés az Alappal 
 

11. § 
 

A települési Önkormányzati Alap felhasználásáról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt.  

 
 

8. Záró rendelkezések 
 

12. § 
 
 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 

 
13. § 

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 10/2010. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Nyárlőrinc, 2021. december 2. 
 
 
 

Pénzváltó István Szakácsné Marsa Edina 
polgármester jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 10. 
 
 
 
  Szakácsné Marsa Edina 
  jegyző 
 


