
Szőc Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

12/2005./X.01./Rendelete 
 

Környezetvédelemről 
 
Szőc község önkormányzatának képviselő-testülete a község környezeti állapotának, természeti 
értékeinek, a környezet világának megóvása érdekében a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv.46.§./1/bek. c. pontja alapján a környezetvédelem helyi 
szabályozására a következő rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§. 
 
/1/ A rendelet célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet 
elemeinek védelme, a község zavartalan üzemelésének biztosítása. 
/2/ Ezen rendelés hatálya Szőc község közigazgatási területére terjed ki. Rendelkezései a község 
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, vagy működő természetes és jogi személyre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik. 
/3/ A környezetvédelem feladatait meghatározó jogszabályokat az ezen rendeletben 
szabályozottakkal kiegészítve kell alkalmazni. 
/4/ Ezen rendelet alkalmazásában szereplő alapfogalmakat a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 
/5/ A környezet felhasználó felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt 
hatásaiért. 
/6/ A környezet használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy 
a. a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
b. megelőzze a környezetszennyezést, 
c. kizárja a környezetkárosodását. 
/7/ A környezethasználót tájékoztatási, bejelentési kötelezettség terheli az általa okozott 
környezetterhelés és igénybevétel, valamint környezetveszélyeztetés tekintetében. 
 

Földvédelem 
 

2.§. 
 
/1/ A föld védelem 
a. kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra és ezek természetes és átmeneti 
formáira és folyamataira, 
b. magába foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága 
védelmét is. 
/2/ a község közigazgatási területét csak az összevont rendezési tervben meghatározott célra lehet 
felhasználni. 



/3/ A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, amelyek a környezeti elemeket 
nem szennyezik, károsítják. 
/4/ A területfelhasználási engedélyezés során fejlesztési célra felhasználható területek kijelölésénél 
takarékosan kell eljárni. 
/5/ Törekedni kell a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek művelésbe vonására és 
rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére. 
/6/ A mezőgazdasági művelésre, valamint községfejlesztési célra nem hasznosítható területek 
erdősítését /fásítását/ fokozatosan meg kell oldani. 
/7/ A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után a terület helyreállításáról 
/rehabilitáció/ rendezéséről, illetve az újrahasznosítás feltételeiről az igénybevevő köteles 
gondoskodni. 
 

Vízvédelem 
 

3.§. 
 
/1/ A víz védelme kiterjed a felszíni és a felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és 
mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjaira, 
A község vízellátását a DRV Rt vízmű biztosítja. 
/2/ A vízbázisra veszélyes területeken műtrágyázni, szemetet elhelyezni, állatot tartani tilos. 
/3/ Műtrágyát, növényvédő szert, szennyvizet, szennyvíziszapot a vízvédelmi területen belül 
használni, tárolni, elhelyezni nem szabad. 
/4/ A község közigazgatási területén veszélyes hulladékot, tisztítatlan szennyvizet, élővízbe, illetve 
talajba juttatni /elásni/ tilos. 
 

4.§. 
 
/1/ A község területén megoldásra váró feladat a csatornahálózat kiépítése. Ennek megvalósításáig is 
tilos az ingatlanok szennyvizét, csapadékcsatornába, illetve nyílt ásott kútba vezetni. Az esetlegesen 
ilyen már meglévő bekötéseket meg kell szüntetni, a szennyvizet zárt gyűjtőbe kell gyűjteni. 
/2/ természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni tilos. 
/3/ Csapadékvíz elvezető nyílt árkokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos. 
/4/ A belterületi vízelvező árok /utcai árkok/ folyókák partjait, a parlamenti ingatlan tulajdonosa / 
használója köteles tisztán tartani, rendszeresen kaszálni, az ott lévő növényzetet gondozni. 
 

Levegővédelem 
 

5.§. 
 
/1/ A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más 
környezeti elemet veszélyeztet, vagy egészséget károsító módon terhel. 
/2/A mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladékok ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással, ha ez nem lehetséges elszállítással kell gondoskodni. 
/3/Belterületen ipari eredetű hulladékot égetni tilos. 



/4/Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más módon történő 
ártalmatlanítására nincs lehetőség égetés útján lehet megsemmisíteni. 
/5/ Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető 
módon 08.00-18.00 óra között lehet. 
Szeles időben és az erdőszéltől számított 200 m-en belül égetni tilos. 
/6/ Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket nem tartalmazhat. 
/7/ Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. 
Az engedélyt a jegyző adja ki /21/1986.VI.2. MT rend./ 
 

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok: 
 

6.§. 
 
/1/ Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben 
csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 
/2/ A fűtőberendezéssel egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot – különösen ipari 
hulladékot, maró anyagot, gumit, vegyszert vagy festéket – égetni tilos. 
 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok: 
 

7.§. 
 
/1/ A porképződés megakadályozására törekedni kell a fedetlen talajterületek füvesítésére. 
/2/ Porképző, könnyen lesodródó anyagokat rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad 
szállítani. 
/3/ Bűzös anyagok csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. 
 

Allergén növények elleni védekezés: 
 

8.§. 
 
/1/ Az egyes ingatlanok gyom- és allergiát okozó növényektől /főleg parlagfű/ mentes gondozása a 
tulajdonos, illetve a használó kötelessége. 
 

Hulladékok, veszélyes anyagok: 
 

9.§. 
 
/1/ A településen keletkezett kommunális hulladék elhelyezéséről és szállításáról külön 
önkormányzati rendelet intézkedik. 
/2/ A településen folyékony hulladékot elhelyezni tilos. 
/3/ A településen nincs engedélyezett szilárd hulladéklerakó-hely, sajnos általában a belterület és a 
külterület határánál megjelentek az illegális lerakóhelyek, felszámolásuk megoldásra váró feladat, 
valamint a szilárd hulladéklerakó-hely és a dögkút megépítése. 



 
Zaj és rezgés védelem: 

 
10.§. 

 
/1/ A település igazgatási területén nagy zajhatással járó ipari tevékenységet nem folytatnak. 
/2/ A lakóterületeken erős zajhatással járó tevékenységet végezni tilos. 
Akár hangszerrel, vagy más technikai eszközzel – a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása 
tilos. 
/3/ A község belterületén erős zajhatással járó munkát /fűnyírógép, fűrészgép, betonkeverőgép/ 20 
órától reggel 06.00 óráig végezni tilos. kivételt képez a halasztást nem tűrő közüzemi javítási munka 
elvégzése. 
 

Talajvédelem, élővilág védelem: 
 

11.§. 
 
/1/ Az élővilág igénybe vétele csak oly módon történhet, amely az életközösségek természetes 
folyamatait és viszonyait nem károsítja, illetve funkcióit nem veszélyezteti. 
/2/ A szőci táj markáns elemeit és természeti értékeit képezik a /3/ bekezdésben felsoroltak, ezért 
megóvásukról fokozottan kell gondoskodni, azok rongálása, károsítása tilos. 
/3/ Természeti értékek: 
a Kútvölgyben lévő természetes forrás és a Kútvölgy teljes területe, 
Természeti elemek: 

- a szőlőtermő parcellák és az ezeket övező erdőfoltok, amelyek többsége elegyes tölgyes, 
erőgazdasági értékük mellett jelentős a talajvédő szerepük, 

- a falu karakterét meghatározó – a házak előtt húzódó egységes gyümölcsfa fasorok, 
- a temető előtti téren lévő „Mandulás” 
- a Templomkert területe, a Templom D-i oldalán a II. világháborús sírokat jelző bálványfák. 

/4/  A zöldfelületeket településesztétikai jelentőségük miatt fokozottan óvni kell. Tilos a hsznos 
állatok, védett madarak bármely eszközzel való zavarása, a fészkek rongálása, tojások és fiókák 
kiszedése, irtása. 
*/5/ helyi védelem alatt állnak az alábbi építészeti örökségek: 
 

- A falukép sajátos megjelenését tükröző középkori templom, amelyet az 1760-70-es években 
építettek és Szent Flórián tiszteletére szenteltek fel. 

- A harang, melyet 1766-ban öntötték Grazban. 
- A Szőlőhegyi úton lévő Szent György Kápolna és a mellette álló Szűzanya szobor, mely 1840-

ben épült, 
- A falu főterén álló Mária Kápolna, melyet az 1800-as év végén építettek,  
- A falu főterén álló Kőkereszt, melyet 1896-ban építettek. 
- A Szőlőhegyi úton, a Temetőben, valamint a Szőcre vezető közút melletti területen lévő 

kőkeresztek, melyek az 1800-as években létesültek. A felsoroltak a helyi építészeti örökség 
részér képezik, mivel sajátos megjelenésüknél fogva a község szempontjából kiemelkedő 
jelentőségűek. 



 
Közterületek használata: 

 
12.§. 

 
/1/ A rendelet szempontjából közterület: a község területén elhelyezkedő utak, járdák, parkok, 
ligetek, fasorok területe, amelyet – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a rendeltetésének 
megfelelően az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon és ingyenesen 
használhat. 
/2/ A közterületek tisztántartásáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 
/3/ A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához / a továbbiakban közterület-használat/ 
engedély szükséges, melyet az önkormányzat polgármestere ad ki. 
/4/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag /törmelék/ elhelyezésére, 
b. alkalmi mozgó árusításra, 
c. üzemképtelen járművek tárolására, 
d. közhasználatra még át nem adott területek ideiglenes hasznosítására. 

/5/ Nem kell közterület-használati engedély: 
a. közút, járda építésével, fenntartásával kapcsolatban, a közút, járda építésével, fenntartásával 

kapcsolatban a közút járda területének elfoglalásához, 
b. az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának céljait szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 
c. a közterületen, illetőleg az alatt, vagy fölött elhelyezett közüzemi berendezések 

hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, 
/6/ Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
/7/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az engedélyt kérő nevét, lakhelyének, 
telephelyének címét, a közterület használat célját, időtartamát, a közterület használat helyének, 
módjának, mértékének pontos meghatározását. 
/8/ A közterület-használati engedélyt: 

- meghatározott ideig, meghatározott cselekményre, 
- határozatlan ideig, visszavonásig határidő megjelöléssel lehet kiadni. 

/9/ A közterület-használati engedélyt az engedélyes köteles a helyszínen tartani, azt át nem 
ruházhatja más személyre. 
/10/ Az érvényes közterület-használati engedélyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni. 
 

13.§. 
 
/1/ Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
/2/ A közterület-használati díj mértéke m2-enként 500.- Ft. 
/3/A fizetendő díjat és a megfizetés módját az engedélyben az engedélyező hatóság határozza meg. 
/4/Búcsú alkalmával az utcai árusok, mutatványosok a közterületi buszmegállóval szembeni 
közterület használatára kapnak engedélyt. 
/5/ Az alkalmi utcai árusok, kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak környékét 
tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról saját 
költségükön gondoskodni. 



Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterületet be ne szennyezzék, ha 
bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a szállítás alatt a közterület, közút beszennyeződik, a 
szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 
Közterület beszennyezése, rongálása tilos. 
/6/Közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos, kivéve a szervezett szabadtéri rendezvények 
alkalmával. 
 

Szabálysértési rendelkezések: 
14.§. 

 
/1/ Aki a rendeletben foglalt szabályokat megszegi - amennyiben egyéb jogszabályok szerint 
súlyosabb elbírálás alá nem esik – szabálysértést követ el. Az elkövető 30.000.-Ft-ig terjedő bírással 
sújtható. 
/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záró rendelkezések: 
 

15.§. 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

16.§. 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szőc község Önkormányzata 
3/1999./III.25./,9/1999./IX.30./, valamint a 4/2000./III.23./Ö.k.r.sz.rendelete. 
 
Szőc, 2005.szept.8. 
 
 
Óvári István        Rajmon Lászlóné 
polgármester        jegyző 
 
Kihirdetés napja: 2005.okt.1. 
 

Rajmon Lászlóné 
jegyző 

 
 
 

Indoklás: 
 
A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 3/1999./III.25./Ö.k.r.sz. rendelet 11.§./3/ 
bekezdésében felsorolt, illetve előírt kötelezettség: + Természeti elemek: - a Templomkert területe, a 
Templom D-i oldalán a II. világháborús sírokat jelző bálványfák pótlása megtörtént, ezért a „pótlása 
szükséges” szót törölni kellett. 
 
A közterületek fenntartási költsége indokolja a 13.§./2/ bekezdésben meghatározott közterület-
használati díjnak 100 Ft/m2-ről 500.-FT/m2 djíra történő emelését. 
 
Szőc, 2005 szept.8. 
 
 
 

Rajmon Lászlóné 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



1.sz. melléklet 
Szőc Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

12/2005./X.01./ Rendeletéhez 
 

a környezetvédelemről 
 

„ A Kútvölgyben tartandó nem önkormányzati rendezvény 
esetén 3000.-Ft/rendezvény a közterület-használati díj. 

 
A Kultúrház igénybevételének díja /mozgóárusok/ 2500.-Ft/alkalom. 

 
Nem önkormányzati rendezvény /bál tartása esetén/ 6000.-FT /alkalom díjat kell fizetni./ 

 


