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1 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja 
felhatalmazást ad és a települési önkormányzat hatáskörébe utalja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó helyi szabályokat rendeletben állapítsa meg. 
 
A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és 
megszokott megoldás.  
 
Tolmács községben az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályait a 12/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet rögzíti. 
A képviselő-testület 2019. 10. 25-én tartott alakuló ülésén szándékát fejezte ki arra, hogy az avar és kerti 
hulladék égetésére nyitva álló időpontot módosítani kívánja úgy, hogy az égetés kizárólag szerdai napon 8.00 
órától 16.00 óráig legyen lehetséges. 
 
A képviselő-testület módosítási szándékával támogatni kívánja azt a környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontból fontos törekvést, hogy az égetéssel történő megsemmisítés helyett az avar és kerti hulladék 
hasznosításra, komposztálásra kerüljön. 
 
Tekintettel arra, hogy a településünkön a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Zöld Híd Régió Kft. 
szolgáltatásai között biztosítható a házhoz menő zöld hulladék gyűjtés – az így elszállított hulladék pedig 
komposztálásra kerül – a lakosok körében a kerti hulladék kezelése tekintetében elsősorban e módszer 
alkalmazását szükséges szorgalmazni. 
Ugyanakkor – tekintettel a falusi megszokásokra – továbbra is indokolt lehet az avar és kerti hulladék égetés 
lehetőségének fenntartása. 
 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a 
www.tolmacs.hu honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek 
tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és 
véleményezhető legyen. 

 

Előzetes hatástanulmány 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

 
A rendelet-tervezet: 

― Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet értelmében módosításra, korlátozásra kerül az avar és kerti 
hulladék égetésének időpontja. Társadalmi szempontból pozitív hatásokat hordoz az avar és kerti 
hulladék égetésének egy napra történő korlátozása, mivel a szabadtéri égetés lehetőségének 
csökkentése hozzájárul a környezet,valamint azon belül a levegő védelméhez, az egészségre káros 
légszennyezettség csökkentéséhez. 

― Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
― Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.  
― A rendelet-tervezetben foglalt szabályozás alapján várhatóan csökken a település 

légszennyezettsége. 
― A rendelet-tervezetben foglalt szabályozás alapján várhatóan csökken a légszennyezettségből eredő 
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egészségügyi kockázat. 
― A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az 

önkormányzati adminisztratív terheket nem érinti. 
― A rendelet megalkotásának szükségessége: Elsősorban az egészséges környezethez való jog, mint 

alapjog érvényesülése miatt indokolt. A környezeti értékek védelme főként preventív úton 
valósítható meg, így szükséges a helyi szabályozás szigorítása, módosítása. 

― A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén a lakosság 
számára továbbra is a jelenleg hatályos szabályozás szerint lenne biztosított az avar és kerti 
hulladék égetése a településen, így nem érvényesülnének az önkormányzat – a település 
lakosságára nézve kiemelten fontosnak tartott - környezetvédelmi és egészségügyi törekvései. 

― A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 
A képviselő-testület döntése alapján a rendelet-módosítási szándéknak megfelelő tartalommal előkészítésre 
került az önkormányzati rendelet módosítása. 
Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását! 
 
 
Tolmács, 2019. november 14.    
 
 

Tisztelettel:  
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…../2019. (XI….) 

Önkormányzati RENDELETE 

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 

1.§ (1) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag szerdai napon (amennyiben az nem ünnepnap) 8.00 
órától 16.00 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.” 

 
2.§ Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2019. november … 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2019. november …..-én 
 
 
 
 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 
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az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 …./2019. (……….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

Általános indokolás 
 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) 
pontja kapott felhatalmazás alapján Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletét. 
Tolmács községben az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályait a 12/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet rögzíti. 
A módosítását hatályba lépését követően a rendelet továbbra is lehetővé teszi az avar és kerti hulladék 
égetését, azonban a korábbi szabályozáshoz képest, a környezetvédelmi szempontokat előtérbe 
helyezve korlátozást tartalmaz az égetés időpontjára vonatkozóan. 

 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
 
A nyílt téri égetés időpontjára vonatkozó módosítást, korlátozást tartalmazza. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2020. január 1-jén  lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet – 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-a értelmében - a törvény erejénél fogva a hatályba 
lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
 


