
Tar Község Önkormányzatának 
 

15/1996. (XII.20.) számú 
rendelete 

a helyi környezet védelméről 
 

 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében és az 1995. évi LIII.tv.46.§ (1) 
bek.c. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területére, a jogi és magánszemélyekre, jogi  
     személyek társulására, magánszemélyek társaságára egyaránt kiterjed. 
 
(2) E rendeletet alkalmazni kell 

a./ a zöldterületek fenntartására, karbantartására 
b./ csapadék és szennyvízelvezetésre 
c./ háztartási, mezőgazdasági tevékenységgel okozott légszennyezésre. 

 
 

II. fejezet 
Zöldterületek fenntartása, karbantartása 

 
2.§ 

 
A község területén lévő közhasználatú parkok (pihenőpark, kegyeleti és emlékpark, 
temetőkert) létesítéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az 
önkormányzat gondoskodik. 
A feladatot a Polgármesteri Hivatal útján látja el. 
 

3.§ 
 
(1) Az ingatlanok területén lévő zöldterület létesítéséről, fenntartásáról, gondozásáról a 

tulajdonos (kezelő, használó, bérlő, továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni. 
 
(2) A közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény gallyazásáról a tulajdonos köteles 

gondoskodni. 
 

4.§ 
 

(1) Tilos a közpark területére gépjárművel (beleértve a kerékpárt is) behajtani és parkolni. 
 
(2) Tilos a fák és egyéb növények rongálása, pusztítása, megsemmisítése, beszennyezése. 
 Tilos a fák megcsonkítása, a fára plakátok, hirdetmények szegezése. 



 
(3) Közparkban járművet mosni, állatot legeltetni tilos. 
 
 

III.fejezet 
Csapadék- és szennyvízelvezetés 

 
5.§ 

 
(1) Vízfolyások, patakmedrek, nyílt csapadékvíz-elvezető árkok szennyezése, ezekben 

szennyvíz bevezetése, ezek partjára hulladék, építési és egyéb törmelék lerakása tilos. 
 
 

6.§ 
 
(1) Kommunális szennyvíz (települési folyékony hulladék) elhelyezésére egyedi közműpótló 

berendezést (vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) kell kialakítani, mely építési 
engedély köteles. 

 A szennyvíztisztító rendszeres karbantartásáról, szükség szerinti ürítéséről a tulajdonos 
köteles gondoskodni. 

 
(2) A szippantott kommunális szennyvizet kizárólag szennyvíztisztító telepen lehet 

elhelyezni. 
 
(3) Közterületre, csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba, árokba, kertbe szennyvizet 

vezetni, kibocsátani még tisztítás után s tilos. 
 
(4) Az ingatlanon keletkező csapadékvizeket közterületi csapadékcsatornába bevezetni a 

jegyző engedélyével lehet. 
 
 

IV. fejezet 
 

Háztartási és mezőgazdasági tevékenységgel okozott légszennyezés 
 

7.§ 
 

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fűtő és főzőberendezést úgy kell használni, 
hogy az abból kibocsátott égéstermék a berendezésre jellemző szükséges mértéket 
meghaladóan ne szennyezze a levegőt. 
Csak olyan tüzelőanyag égethető, amit a berendezés használati utasításában  
engedélyeztek. 

 
(2)1 

8.§2 
 
 

9.§3 
                                                
1 Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelet. 
2 Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelet 



V. fejezet 
 

Önkormányzati környezetvédelmi alap 
 

10.§ 
 
(1) Az önkormányzat helyi környezetvédelmi alapot hoz létre. 
 
(2) A környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célra lehet felhasználni. 
 
(3) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a pénzügyi bizottság gondoskodik. 
 

VI. fejezet 
 

11.§ 
 
A köztisztasággal, a települési szilárd hulladék gyűjtésével, a helyi kötelező közszolgáltatás 
igénybevételével, a közterület-használattal és az állattartással kapcsolatos részletes 
szabályokat külön rendelet tartalmazza. 
 

VII.fejezet 
Egyéb rendelkezések 

 
12.§4 

 
13. § 

 
(1) E rendelet 1997. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Ezen rendelet hiteles szövegét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, és lakossági 
fórumon ismertetni kell. 
 
 
Becze Lajos sk.      Szabóné Bózsár Éva sk. 
polgármester               jegyző 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 1996. december 20. 
 
 
Tar, 1996. december 30. 
 
       Szabóné Bózsár Éva sk. 
                     jegyző 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
3 Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelet 
4 Hatályon kívül helyezte: 11/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 



 


