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Képviselő-testülete 
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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Képviselő-testület 
2021. november 4., csütörtök 09 óra 00 perckor 

tartandó rendes ülésére 
 
 
Tárgy: 

1.3. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. 
(XI.29.) rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Készítette: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
 
Előterjesztés száma: Ny/12. 
1/2020 
 
Előzetesen tárgyalja: 

Képviselő-testület saját hatáskörében tárgyalja. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi  
feltételeknek megfelel: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
 
A döntéshez szükséges többség: minősített többség 
 
Döntési forma: Rendelet 
 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell tárgyalni 
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Előterjesztés száma: Ny/12. 
 

1.3. napirendi pont 
 

Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.)  
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről 
szóló 17/2012. (XI.29.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint javaslom 
módosítani. 
 
A lakossági jelzések alapján szükségesnek tartom azt a rendelkezést beiktatni, hogy november 
1. napjától március 31. napjáig tilos az avar és kerti hulladék égetése. 
 
Rendeletünk jelenleg úgy rendelkezik, hogy az égetés kizárólag szerdai napon (amennyiben 
az nem ünnepnap) 11.00 órától 20.00 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés 
tilos. Ezt az időintervallumot  - szintén lakossági kérésnek eleget téve – javaslom 9.00 órától 
18.00 óráig terjedő időszakra módosítani. 
 
Jogszabályi háttér 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) 
bekezdés b) pontja (a továbbiakban: Kvt.) – tekintettel a veszélyhelyzet alatti rendel-
kezésekre! 

 
 

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

 
A rendelet-tervezet címe: Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítő-
jének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következmé-
nyeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkor-
mányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Társadalmi hatása van. A módosítással a lakossági igényekhez alkalmazkodunk. 
 
Környezeti, egészségi hatása: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem 
jelent. 
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A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható követ-
kezményei: 
Nincs 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 
A rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
 
 
Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és döntésük meghozatalát! 
 
 
Tolmács, 2021. év október hó 29. napja 
 
 
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 

Rendelet-tervezet 
 

MELLÉKELVE 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az avar és kerti hulladék 
égetéséről  szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló __/2021. 
(XI.___.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
 
Tolmács, 2021. év október hó 28. nap 
 
 
 Hajnis Ferenc s.k. 
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének __/2021. (XI. __.) 
 önkormányzati rendelete 

 
(TERVEZET) 

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
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 helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kerti hulladék nyílttéri égetése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézke-
dések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzet fennállásáig - 
figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról 
szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendeletre - kizárólag szerdai napon (amennyiben az nem ünnep-
nap) 9.00 órától 18.00 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.” 

(2) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a a 
következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Tilos az égetés november 1. napjától március 31. napjáig terjedő időszakban.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba. 
 
Tolmács, 2021. november 4. 
 
 
 
 
        Hajnis Ferenc  dr. Molnár-Fábián Ágnes 
  polgármester  jegyző 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2021. november ___ napján. 

 
   dr. Molnár-Fábián Ágnes 
        jegyző 


