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Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja
szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23) Kormányrendelet 27. §-a értelmében:
(1) bekezdése: e § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet. (2) Hulladék
nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak
nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék
és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő
égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi
kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. (3) Lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 225. §-a
alapján: (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. (2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási
tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk
csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. (3) Ha
jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani. (4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az
önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott
személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából
térítésmentesen igénybe vehetik.
Fentiek alapján – tekintettel arra, hogy jogszabály eltérő rendelkezéseket tehet –,
önkormányzati rendeletben előírhatók a kerti hulladék égetésének szabályai.
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati
költségvetési hatásai:

rendelet

várható

társadalmi,

gazdasági,

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs,
tekintettel arra, hogy megalkotásának indoka a lakott területen kívüli avarégetés
problémájának megoldása. A módosítás hatályba lépésével – korlátozok között –
lehetővé válik az eddig tiltott tevékenység.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs tekintettel arra,
hogy a módosítás oka a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, a vonatkozó
jogszabályi környezet adta szabályozási lehetőség kihasználása.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi
forrást.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény a települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe utalja az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok rendelettel történő megállapítását, mely a lakosság számára feloldja a
magasabb szintű jogszabályok tilalmi rendelkezéseit. A környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján
a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében a környezetvédelmi
feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi rendelettervezet
elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete
a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről
szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dombóvár város közigazgatási területén – a (3) bekezdésben szabályozott
kivételekkel –, az avar és a kerti hulladékok égetése tilos, az ártalmatlanítást
komposztálással kell elvégezni. A korlátozás nem vonatkozik a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 5. §
(10) és (11) bekezdésében foglaltakra.”
(2) A Rendelet 10. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szőlőhegyen, a lakott területen kívül engedélyezett a kerti hulladék, nyesedék,
gally, az avar, valamint az árkok, töltések növényzetének égetése április 15-től
május 15-ig, illetve október 15-től november 15-ig, pénteken és szombaton 9.00
órától 17.00 óráig.
(4) Tilos a (3) bekezdés szerinti hulladék égetése
a) erős szél esetén (20 km/h sebesség felett) és
b) tűzgyújtási tilalom idején.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

