
Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete
7/2001. /VI. 29./ számú rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól.

(egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt élő lakosok, a környezeti és 
természeti értékeinek, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46. §. /1/ bekezdés c. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet 
alkotja:

Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya

1. §.

/1/ E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása 
érdekében a környezeti elemek védelmét:

- levegőtisztaság- védelmi,
- a föld- és vízvédelmi,
- zaj- és rezgésvédelmi előírásokat.

2. §.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Perőcsény község Önkormányzat /továbbiakban önkormányzat/ 
közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyiség nélküli társaságokra, 
szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén 
tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

/2/ E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék égetésével, a háztartási és a 
levegő tisztaságának védelméről szóló, többször módosított 21/1986. /VI. 2./ Mt.rendelet 
mellékletében felsorolt tevékenység kivételével szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi 
létesítmények, valamint az avar, tarló, és kerti hulladék égetésével kapcsolatos 
levegőtisztaság- védelmi szabályokat tartalmazza.

/3/ E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már 
működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:

- térzene, mutatványos tevékenység,
- művelődési intézmény, cirkusz, varieté,
- üzlet, kereskedelmi egység,
- játszótér,
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad 

vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj és káros rezgéseket kibocsátó berendezések 
működésére.



/4/ A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:
- amely a szomszédos egybeépített más létesítményekben az épületen keresztül 

átszűrődik,
- amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból /pl. 

közművezeték meghibásodása/ származik.

I. fejezet
Levegőtisztaság- védelem

Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék
kezelésének, égetésének szabályai

3. §.

/1/ A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira, valamint a klímára.

/2/ A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 
elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással kell gondoskodni.

/3/ Belterületen hulladékot égetni tilos.

/4/ Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más 
ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1. és április 30. között lehet.
Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban külterületen égetni tilos.

/5/ Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni- és személyi biztonságot nem 
veszélyeztő módon lehet.
Szeles időben az erdőszéltől számított 100 méteren belül égetni tilos.

/6/ Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot /műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait/ nem tartalmazhat.

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok.

4. §.

/1/ Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 
elégetni.

/2/ A fűtőberendezésekben egészségre káros égéstermékeket kibocsátó anyagot /különösen 
ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb./ égetni tilos.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok.

5. §.

/1/ Tarlóégetést a 21/1986. /VI. 2./ Mt. Rendelet 15. §-án /3/ bekezdése alapján csak 
engedéllyel lehet végezni.
Az engedélyt Perőcsény- Ipolytölgyes községek körjegyzője adhatja ki.



/2/ Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növényegészségügyi hatóságok 
állásfoglalását.

Avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

6. §.

/1/ Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet, ha ez nem 
lehetséges, elszállítással kell gondoskodni az ártalmatlanításról.

/2/ Belterületen avar- és kerti hulladék égetése is tilos.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok.

7. §.

/1/ Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 
állapotban szabad szállítani.

/2/ Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port terjedésének 
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

/3/ Bűzös anyagot csak légmentesen zárt, tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

/4/ A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, 
hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek.
Az építési területek végleges rendezését, parkosítását az építkezés befejezésével együtt be kell 
biztosítani.
A körjegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.

/5/ Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett 
haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a 
beruházási programnak tartalmaznia kell.
Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egyidejűleg 
kerüljön sor.

/6/ A zöldfelületek kialakításakor törekedni kell arra, hogy a hazánkban honos ősi fa és 
cserjefélék előnyben részesüljenek.

Allergén növények elleni védekezés szabályai.

8. §.

/1/ Az egyes ingatlan területek gyom- és allergiát okozó növényektől /főleg parlagfű/ mentes 
gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.

/2/ A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az l. sz. melléklet tartalmazza.



II. fejezet
Víz- és földvédelem

9. §.

/1/ A föld védelme kiterjed a föld felszínére, a felszín alatti rétegekre, a termőtalajra, 
kőzetekre és ásványokra.

/2/ a föld védelme magába foglalja a talaj termőképességének védelmét.

/3/ A mezőgazdasági hasznosítású területeken csak olyan gazdálkodási tevékenység 
folytatható, amely a talaj termőképességét, mennyiségét, minőségét nem veszélyezteti.

/4/ Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, 
annak egyéb jogszabályokban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a 
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.

/5/ Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni kell hogy a 
földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

/6/ A víz védelme kiterjed a felszíni és a felszín alatti vizekre, azok minőségére, 
mennyiségére, a felszíni vizek medrére, partjára és a víztartó képződményekre.

/7/ A csatornahálózat kiépüléséig a háztartási és egyéb szennyvizeket vízzáró kiviteli 
tározókba kell vezetni és tárolni.
A csatornahálózat kiépülésekor a szennyvizet haladéktalanul a csatornába kell juttatni.

/8/ Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni vagy szennyezett vizet bevezetni 
szigorúan tilos.

/9/ A zárt csapadékvíz elvezető és szennyvízcsatornába, illetve nyílt árokba, vízfolyásba a 
természetes vizek elfolyását gátolni tilos.

/10/ Tilos ingatlanok, intézmények üzemi szennyvízét, illetve egyéb szennyezést vagy 
mérgező anyagot /szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot, stb./ nyílt felszínű, illetve 
zárt csapadékvíz- elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő vagy használaton kívüli kútba, 
illetve bármilyen más módon a talajba juttatni.

III. fejezet
Zaj- és rezgésvédelem

 
**** 10.§, 11.§, 12.§, 13.§ hatályon kívül helyezve.

IV. fejezet

Szabálysértési rendelkezések.



14.§.

****/1/ Aki a jelen rendelet 3. §-ában, 8. §. /1/ bekezdésében, 9. §. /8/, /9/, /10/ bekezdésében 
foglalt szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

****/2/ és /3/ hatályon kívül helyezve.

***(4) E rendelet a belső piaci szoláltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

**15.§.

(1) A rendeletben foglaltak betartása érdekében a Képviselő Testület az alábbi szervekkel 
működik együtt:

- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
- Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
- Ipoly Erdő Zrt
- Ipolyvölgye Vadásztársaság
-  Ne & Pa Kft (hulladékkezelési közszolgáltató)
- Perőcsényért Alapítvány
- Őszi Napfény nyugdíjas Klub

(2) Az együttműködés formáinak meghatározását a Képviselő Testület a Polgármesterre 
ruházza át.

V. fejezet
Záró rendelkezések

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
  

            *8/2004./VII.30./ sz helyi rendelettel módositott szöveg, hatályba lépésének
             időpontja:  2004. augusztus 1.

** 13/2008. (XI.27.) sz. helyi rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépésének 
ideje 2008. nov. 28. 
***12/2008.(XI.27.) sz. helyi rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépésének 
ideje 2008. nov.28.
****3/2009.(II.13.) sz. helyi rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépésének 
ideje 2009. febr.14. 

 

Gembolya Irma                                                                Malik Péterné
polgármester                                                                        körjegyző


