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környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2016.(VI. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelettervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

 

 

Az előterjesztés előkészítését koordinálta: 

 

  Dr. Imre László, megyei jegyző 

 

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: 

 

  Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 

  Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 

 Arnold György, területfejlesztési referens 

 

 

Melléklet:  

1. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelemről, 

és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2016.(VI. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezete 

2. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI. 10.) 

önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról 
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Tisztelt Elnök Úr! 
 

A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője állásfoglalás kérés céljából 

megküldte Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a 

környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2016.(VI. 10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezetét. 
 

A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos 

feladatainak ellátása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében állást foglal a települési önkormányzatok 

környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban. 
 

A Kormány a koronavírus járvány miatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, a kihirdetés napján 15.00 órától. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 
 

Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a megyei közgyűlés 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága átruházott hatáskörben állást foglal 

a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendelet tervezeteivel kapcsolatban, 

azonban a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az 

SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely kimondja, hogy: 

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés 

bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés 

elnöke gyakorolja.”  

Fentiekre figyelemmel a döntést a bizottság helyett a megyei közgyűlés elnökének kell 

meghozni. 
 

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban fogadta el a település 

környezetvédelmével kapcsolatos helyi szabályozást a környezetvédelemről és a 

környezetvédelmi alapról szóló 7/2016.(VI. 10.) önkormányzati rendelettel. E rendelet 

szabályozza többek között az ingatlanok és közterületek tisztántartását, az állattartással 

kapcsolatos szabályokat, a zaj- és rezgésvédelem szabályait, a zöldterületek védelmét. 
 

A települési önkormányzat döntött a helyi szabályozás felülvizsgálatáról, mivel a gyakorlati 

élet is igazolta, hogy vannak a rendeletnek olyan szabályozásai, amelyek módosítást 

igényelnek. 

A módosítása célja, hogy pontosítsa a közterületek tisztántartására, a közterületek 

igénybevételére, az égetésre, a közterületen póráz és szájkosár nélkül sétáltatott ebekre, 

a mobil figyelemkeltő, hangerősítő eszközök használatára, a magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő, zajkeltő tevékenységekre és a ház körüli növénytermeléssel kapcsolatos 

zajjal járó tevékenységekre vonatkozó szabályozást. 
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Az önkormányzati rendelet módosítás tervezetével kapcsolatban – mely az előterjesztés 

mellékletét képezi – észrevétel, javaslat nem merült fel, ezért kezdeményezem Mencshely 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelemről, és a 

környezetvédelmi alapról szóló 7/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelettervezetének jóváhagyását. 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a 

rendelet-tervezet jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

.../2020. (IV. 15.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és 

Területrendezési Bizottsága hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet 29. § (13) bekezdésére az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelemről, és a 

környezetvédelmi alapról szóló 7/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról” 

szóló önkormányzati rendelettervezetével kapcsolatban környezetvédelmi szakmai 

észrevételt nem teszek, azt a képviselő-testületnek, a veszélyhelyzet időtartama alatt 

Mencshely Község Polgármesterének jóváhagyásra javaslom. 
 

2. Felkérem a Megyei Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Mencshely Község 

Önkormányzata részére. 

 

Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal  

2. pont tekintetében: 2020. április 24. 

 

Felelős:  1. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  

2. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző 

 

Veszprém, 2020. április 14. 

 

 

 

Dr. Imre László sk. 

megyei jegyző 
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Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.( ) önkormányzati rendelete 

 

a környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról szóló 

7/2016.(VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(tervezet) 

 

Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, és 48.§ (4) bekezdés 

b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2016.(VI. 10.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

(1) Az Ör. 5.§ (1) bekezdés b) pontjának szövege az alábbira módosul: 

 

„(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni bel- és külterületen egyaránt: 

 

b) Az ingatlan melletti élő sövényt ápolni, évente legalább kétszer visszavágni, az útra 

kinyúló ágakat levágni, a keletkezett hulladékot elszállítani.” 

 

(2) Az Ör. 5.§ (1) bekezdése kiegészül a h) ponttal, amelynek szövege: 

 

„h) A külterületi utak széleinek gyommentesítése, kaszálása, a belógó ágak nyesése, a 

hulladék eltávolítása az út melletti földtulajdonos kötelessége.” 

 

(3) Az Ör. 5.§ (6) bekezdés szövege az alábbira módosul: 

 

„(6) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az 

ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti, bérmunkában elvégeztetheti. A 

kényszerkaszálás díja: négyzetméterenként 80Ft+ÁFA, közterület tisztántartási 

(hóeltakarítás, csúszásmentesítés, ároktisztítás) díja: folyóméterenként 800Ft+ÁFA, 

amely a hordalék, avar elszállítási díjat is tartalmazza, a kiszállási díj 3000Ft+ÁFA. E 

feladatokat a szociálisan rászorulók részére, írásbeli kérelmük alapján az önkormányzat 

képviselő-testületének mérlegelése és döntése alapján térítésmentesen elvégezheti.” 

 

2.§ 

Az Ör. 7.§ kiegészül a (12) bekezdéssel, amelynek szövege: 

 

„(12) Közterületet csak engedéllyel lehet használni (építési és egyéb anyag tárolása) 30 

napig ingyenesen, utána 500 Ft/m2/nap költséggel. Formanyomtatvány az önkormányzati 

hivatalban igényelhető.” 

 

3.§ 

Az Ör. 10.§ (1) bekezdés szövege az alábbira módosul: 
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„(1) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés 

személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a 

szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon 

belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren belül égetni nem szabad. 

Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, 

bokrokat ne károsítsa. Külterületen, avart, kerti és mezőgazdasági hulladékot égetni tilos. 

Külterületi bográcsozás, grillezés, szalonnasütés nem minősül égetésnek, de ebben az 

esetben is biztosítani kell a 11.§ előírásait.” 

 

4.§ 

Az Ör. 19.§-ának szövege az alábbira módosul: 

 

„(1) A közterületen őrizetlenül hagyott, illetve kóbor ebet a jegyző a gyepmesterrel befogatja, 

majd a gyepmesteri telepre szállíttatja. Az eb őrzéséről a befogást követő 15 nap elteltéig a 

gyepmesteri telepen a gyepmester gondoskodik. A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek 

megtérítésével az ebet kiválthatja. A 15 nap eltelte után az eb további sorsáról az állatvédelmi 

előírások betartásával a gyepmester gondoskodik. 

 

(2) Bel- és külterületen kutyát vezetni a kedvtelésből tartott állatok tartásáról, és 

forgalmazásáról szóló 41/201.(II. 26.) Korm.rendelet 17.§, illetve 17/I.§ előírásai alapján 

lehet. Póráz nélkül ebet vezetni az önkormányzat által kijelölt kutyafuttató területén 

(Mencshely 419/23, illetve 419/31 hrsz.) lehet, azonban a tulajdonosnak ott is 

gondoskodnia kell, hogy az eb ne kerüljön ki felügyelete alól.” 

 

5.§ 

(1) Az Ör. 22.§ (1) bekezdés szövege az alábbira módosul: 

 

„(1) Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 23:00 óráig (Szilveszter, Újév napján 

06:00 óráig) engedélyezett, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartamra.” 

 

(2) Az Ör. 22.§ (3) bekezdés szövege az alábbira módosul: 

 

„(3) Mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú 

tevékenység közterületen történő végzése, ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezések 

alkalmazása 

a) munkanapokon 8:00 óra és 20:00 óra között, 

b) szombaton 9:00 óra és 18:00 óra között  

c) vasár- és ünnepnap 09:00 óra és 18:00 között engedélyezett.” 

 

6.§ 

(1) Az Ör. 23.§ (1) bekezdés szövege az alábbira módosul: 

 

„(1) Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási 

igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenység (fűnyírás) 

belterületen:  

a) munkanapokon 7:00 óra és 20:00 óra között, 

b) szombaton 8:00 óra és 18:00 óra között, 
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c) vasár- és ünnepnap 08:00 óra és 12:00 között 

d) hosszú hétvégén az utolsó munkaszüneti napon 08:00 óra és 12:00 óra között, a 

hosszú hétvége többi napján 08:00 óra és 18:00 óra között engedélyezett.” 

 

(2) Az Ör. 23.§ (2) bekezdés szövege az alábbira módosul: 

 

„(2) Lakóépületekben a lakás tisztántartására szolgáló a szokásosnál nagyobb zajhatással járó 

háztartási gépek, az épület, vagy építmény építésével, felújításával, helyreállításával 

kapcsolatos zajos szerszámok (láncfűrész, körfűrész, sarokcsiszoló, porszívó, betonkeverő, 

marógép, fúrógép, vésőgép), berendezések használata az (1) bekezdésben meghatározott 

időszakokban engedélyezett.” 

 

7.§ 

Az Ör. 25.§ szövege az alábbira módosul: 

 

„Növénytermeléssel kapcsolatos, magánszemélyek ház körüli igényeinek kielégítését szolgáló 

veszélyes mértékű zajjal járó tevékenység (rotációs kapa, motoros permetező): 

a) munkanapokon 7:00 óra és 20:00 óra között, 

b) szombaton 8:00 óra és 18:00 óra között, 

c) vasár- és ünnepnap 08:00 óra és 12:00 között 

d) hosszú hétvégén az utolsó munkaszüneti napon 08:00 óra és 12:00 óra között, a 

hosszú hétvége többi napján 08:00 óra és 18:00 óra között engedélyezett.” 

 

8.§ 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Szabó Zoltán László Szinesi Erna Eszter 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2020.             napján kihirdetésre került. 

 

 

Mencshely, 2019. 

 

 Szinesi Erna Eszter 

 jegyző 
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