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Napirend: 2.  

 

Ügyiratszám:  LIS/162-53/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018. november 15-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Lesenceistvánd Község Képviselő-testületének 11/2018. 

(XI…….) önkormányzati rendelete az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetésének részletes szabályairól 

 

 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 

 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Molnár Szabolcs főtanácsos 

 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

................................................... 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján 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. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem 

rendelkezik rendelettel, amely az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat 

tartalmazná. Azonban az időközben történt jogszabályi változások miatt célszerű a fenti 

jogalkotásra felhatalmazó rendelkezésnek eleget téve, a növényi hulladék belterületi 

ingatlanokon történő égetésére vonatkozó szabályokat rendelettel megállapítani. A rendelet-

tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprém Megyei Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

véleményének kikérésével készült el. 

 

 

Általános indokolás: 

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII. 5.) BM. rendelet. A rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben 

és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. A 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés 

b) pontja alapján 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. 



2 

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2017. évig a települési szilárd hulladékokról szóló 

rendeletben szabályozta a kerti avar égetésének szabályait. A Veszprém Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján 2017. évben ezen rendelet újra alkotására 

volt szükség, amely során a tárgykörben lévő szabályozások jogszabályi előírások miatt 

kikerültek a rendeletből. Ezért új rendelet megalkotásásra van szükség. 

A növényi hulladék égetésére vonatkozó alapvető szabályok rendeletben történő előírását a 

gyakorlatban történő alkalmazás indokolttá teszi. Fentiek alapján elkészült az avar és kerti 

hulladék égetésének, valamint a szabadtéri tűzgyújtásnak főbb szabályait tartalmazó rendelet-

tervezet. A rendelet-tervezet a község belterületén történő égetésre vonatkozó szabályokat 

rögzíti, tekintettel arra, hogy külterületen az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet 226. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa, 

használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhet legfeljebb 10 ha egybefüggő területen 

irányított égetést. Tehát ezen esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi 

kirendeltséggel kell engedélyeztetni az égetést. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri 

égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy 

engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban 

végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. Tehát 

főszabály szerint tilos szabadtéren égetni, kivéve ha önkormányzati rendelet ezt szabályozza. 

Így belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati 

rendelet megengedi. A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi 

hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély 

hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után. Tűzgyújtási 

tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más 

jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi. A rendelet-tervezetben foglalt egyes 

rendelkezések megszegőivel szemben a jegyző eljárásában bírság kiszabására lesz lehetőség. 

 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §- 3. §-hoz A Rendelet általános rendelkezéseit tartalmazza,  

 

4. §-hoz A belterületi nyílttéri égetés speciális szabályait tartalmazza. 

 

5. §-hoz A rendelet be nem tartásából származó jogkövetkezményeit tartalmazza. 

 

6. §-hoz A rendelet hatályba lépő rendelkezésit tartalmazza. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen. 

 

Lesenceistvánd , 2018. október 12. 
 
 
                                                                                                                Tóth Csaba 
                                                                                                                polgármester 
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Lesenceistvánd Község Képviselő-testületének /2018. (      ) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének részletes szabályairól 

                                                                 (tervezet) 

 

 

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének 

általános szabályairól  szóló 1995.törvény LIII törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában , a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3. § (1) bekezdés 

11. pontjában , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva,, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprém Megyei Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozása, a levegő 

tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása. 

2. § A rendelet területi hatálya Lesenceistvánd község belterületére terjed ki. 

3. §  E rendelet alkalmazásában: 

1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként, közútként nyilvántartott elterületi 

földrészlet, valamint magánterületnek a közforgalom számára megnyitott, a tulajdonos által 

közforgalom elől el nem zárt része, 

2.  avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem 

kerülő növényi maradvány ( fű , kaszálék , falomb , nyesedék , gyökérmaradvány , szár , levél 

és egyéb növényi maradvány) 

                                                                                 

 

2. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 

 

4. §  (1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, 

szeméttároló edénybe kell begyűjteni, amelyet a szemétszállítást végző Szolgáltató az egyéb 

háztartási szeméttel együtt hetente egy alkalommal, meghatározott napon elszállít. Teljes 

száraz avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az   

emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

(2)  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék) 

(3)  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
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(4)  A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, illetve ha tűzveszély gyanúja áll fenn a tüzet 

azonnal el kell oltani. 

(5)  A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg eloltható. 

(6)  A kerti növényi hulladék elszállításra a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási 

akció is igénybe vehető. 

(7)  A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

(8)  Az égetés szélcsendes időben október 31. - és április 30.-a közötti időszakban 

cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett történhet 7.00-18.00 óra között 

időszakban a hét minden napján vasárnap és ünnepnap kivételével. 

(9) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos , kivéve , ha azt a jegyző engedélyezi. 

 

 

3. Jogkövetkezmények 

                                                                                  

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek megszegőjével, elmulasztójával 

szemben ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruházott hatáskörben a 

jegyző jár el. 

(3) Amennyiben a kötelezettségszegés folyamatos mulasztásban, illetve ismétlődő jelleggel 

valósul meg, a bírság ugyanazon kötelezettségszegés miatt többször is kiszabható. 

 

 

4. Záró rendelkezések 

 

6. §   A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Lesenceistvánd, 2018. október 12. 

 

 

 

Tóth Csaba sk.                 Dr. Gelencsér Ottó   sk. 

polgármester                            jegyző 
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Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

Lesenceistvánd, 2018….. 

 

 

Dr. Gelencsér Ottó 

        Jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

                                                  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 

a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 

alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezet elfogadásából eredően a település lakói a Rendeletben foglaltak szerint 

végezhetnek kerti avar égetését. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei 

nincsenek.. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet elfogadása  adminisztratív többletterhet nem indukál.  

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Rendeletben foglaltak településre vonatkozó szabályozása. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 


