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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. április 28-án tartandó ülésére 

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Előterjesztő: Fehér László, aljegyző 

Véleményezi:  Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület elé terjesztem a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának indokolását. 

 

Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a jó idő is, lassan kezdődik az avar-és kerti 

hulladékégetési szezon. Az égetésnek azonban nem szabad minden előzetes tájékozódás 

nélkül nekikezdeni, mivel azt rendeletek szabályozzák. 

 

Külön jogszabályi rendelkezés hiányában a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján hulladék nyílt téri, égetését megtiltotta. 

 

Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben 

szabályozza az égetés feltételeit.  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felhatalmazást 

ad az önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályokat.  

 

A törvényi felhatalmazással élve a Képviselő-testület a 2000. évben megalkotott többször 

módosított Rendeletével szabályozta az avar, nád és kerti hulladékok égetésének feltételeit. 

 

A Rendelet 7. §-a négy tömör bekezdésben rendelkezik a hulladékégetés feltételeiről. 

Meglátásunk szerint annak érdekében, hogy a lakosság ezzel a tevékenységgel a legkisebb 

mértékben szennyezze a környezetet és legkevésbé zavarja lakókörnyezetét, a Rendeletnek 

részletesebb szabályozást kell tartalmaznia, természetesen az egyszerűség és közérthetőség 

figyelembevételével. 

 

Mindezek alapján terjesztem a Képviselő-testület elé a Rendeletet módosító önkormányzati 

rendelet tervezetét, mellyel teljessé válik a helyi szabályozás. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Hatásvizsgálat 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 

következménye: 

A rendeletmódosítás közvetlen hatással lesz a környezetre. Kevesebb szennyező anyag 

kerül a környezetbe, és az égetési időpontok konkretizálásával és az égetés módjának 

részletesebb szabályozásával.  Mindezek hatására csökkennek  a lakosság egészségét 

károsító hatások. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

a Rendelet módosítása egyértelműen leszabályozza a kerti hulladék égetésének 

módjának és idejének, illetve tilalmának részletes szabályait. Elmaradása esetén 

megnövekednének a szabálytalan belterületi hulladékégetések. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Tisztelettel kérjük a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

Füzesgyarmat, 2016. április 21. 

 

  

 

Bere Károly 

polgármester 


