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E LŐTE R J ES ZTÉ S

Tárgy:

Felsőörs Község Önkormányzatának „az avar és kerti hulladékok égetéséről
szóló 15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló
önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

Melléklet:
1. Felsőörs Község Önkormányzatának „az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló
15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati
rendelet-tervezete
2. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI.06.)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok égetéséről

Tisztelt Elnök Úr!
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség kirendeltségvezetője
állásfoglalás kérés céljából megküldte Felsőörs Község Önkormányzatának „az avar és kerti
hulladékok égetéséről szóló 15/2012. (VI. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról”
szóló önkormányzati rendelet-tervezetét.
A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében állást foglal a települési önkormányzatok
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.
A Kormány a koronavírus járvány miatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, a kihirdetés napján 15.00 órától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a megyei közgyűlés
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága átruházott hatáskörben állást foglal
a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendelet tervezeteivel kapcsolatban,
azonban a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az
SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely kimondja, hogy:
„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés
bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés
elnöke gyakorolja.”
Fentiekre figyelemmel a döntést a bizottság helyett a megyei közgyűlés elnökének kell meghozni.
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ban fogadta el a település
környezetvédelmével kapcsolatos helyi szabályozást az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló
15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelettel. E rendelet szabályozza az avar és kerti hulladékok
helyi kezelését a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében
A települési önkormányzat döntött a helyi szabályozás felülvizsgálatáról, mivel a gyakorlati
élet is igazolta, hogy vannak a rendeletnek olyan szabályozásai, amelyek módosítást
igényelnek.
A Felsőörs polgármestere döntött a helyi szabályozás felülvizsgálatáról, melynek indokául „a
járvány miatt a háztartásokban történő szellőztetéshez egészségvédelmi szempontból kiemelt
közérdek fűződik” okot jelölte meg
A módosítás a hatályos rendelethez képest szigorítást tartalmazza, mely általa a kert hulladék
égetésére kizárólag a hónap harmadik péntekén lesz lehetőség este 18.00 és 20.00 óra között 2
órában, ezzel megszűnik a jelenlegi szabályozás, mely szerint minden csütörtökön és pénteken
lehetett kerti hulladékot égetni reggel 8.00 és este 20.00 óra között.
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Az önkormányzati rendelet módosítás tervezetével kapcsolatban – mely az előterjesztés
mellékletét képezi – észrevétel, javaslat nem merült fel, ezért kezdeményezem Felsőörs
Község Önkormányzatának „az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 15/2012. (VI.06.)
önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezetének
jóváhagyását.

Tisztelt Elnök Úr!
Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a
rendelet-tervezet jóváhagyásáról a döntést meghozni szíveskedjen!
.../2020. (IV. 17.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata

a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és
Területrendezési Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 29. § (13) bekezdésére az alábbi határozatot hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Felsőörs Község
Önkormányzatának „az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 15/2012. (VI.06.)
önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezetével
kapcsolatban környezetvédelmi szakmai észrevételt nem tesz, azt a képviselő-testületnek,
a veszélyhelyzet időtartama alatt Felsőörs Község Polgármesterének jóváhagyásra
javasolja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a Megyei Jegyzőt,
hogy a határozatot küldje meg Felsőörs Község Önkormányzata részére.
Határidő:

1. pont tekintetében: azonnal
2. pont tekintetében: 2020. április 24.

Felelős:

1. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
2. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2020. április 17.

Dr. Imre László sk.
megyei jegyző
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04/63-2/2020 sz. előterj. 1. melléklete
Felsőörs Község Önkormányzat
Polgármester
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. Telefon: (30) 979-9322
Email: onkormanyzat@felsoors.hu

Szám: T/188/2020

TERVEZET
Felsőörs Község Önkormányzatának
/2020. (IV. .) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló
15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Felsőörs Község Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdés 5. pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
meghatározott
feladatkörében
eljárva,
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok
égetéséről szóló 15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 5.§ (1)
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni: a hónap harmadik pénteki
napján 18.00 – 20.00 közötti időpontban.”
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó Balázs
polgármester

dr. Endre Szabolcs
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020.
dr. Endre Szabolcs
jegyző megbízásából:
dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető
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Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok égetéséről
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. §. (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő
tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.
(2)1 A rendelet hatálya az önkormányzat belterületi közigazgatási területén a jogi személyekre,
a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre terjed ki.
2. A levegőminőség védelmének általános szabályai
2.§. (1) A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi,
gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki
tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell.
(2) Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell
megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb
légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
3. Kerti hulladék nyílttéri égetése
3. §. (1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.
(2) A komposztálás során olyan technológiát kell alkalmazni, hogy a hulladék erjedése során a
bűzös gázok a szomszédos ingatlanok használóit ne zavarják. Ha ez nem lehetséges (kis méretű
telek, sűrű beépítés), akkor a komposztálás nem alkalmazható.
(3) A polgármester kötelezi az ingatlan tulajdonosát, használóját a komposztálás során olyan
technológia alkalmazására, mely megakadályozza, hogy a bűzös gázok áramlása a szomszédos
ingatlan használóit zavarja, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor a komposztálás
alkalmazásának megszüntetésére.
4. §.(1) Kerti hulladék kezeléséről és hasznosításáról az ingatlantulajdonos, illetve a használó
köteles gondoskodni.
5.§. (1)2 Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni: a hónap harmadik
pénteki napján 18.00 – 20.00 közötti időpontban.
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megállapította a 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelet 2015. május 30-tól
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megállapította a 8/2020 (III.31.) önkormányzati rendelet 2020. április 1-jétől

4/63-2 sz. előterj 2. melléklete

(2) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen, a saját telken lehet égetni, ahol
az égetés kárt nem okoz.
(3) A kerti hulladék égetése az emberi egészséget és a környezetet nem károsíthatja.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC,
gumi, veszélyes hulladékok stb.).
6. §. (1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól ez a rendelet nem ad felmentést.
7. §. (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanás veszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
4. Záró rendelkezések
8. §. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőörs község
Önkormányzatának az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2011. (V.04.) önkormányzati
rendelete.

Szabó Balázs
Polgármester

dr. Könczöl Gábor
Jegyző

A rendelet kihirdetve:
Felsőörs, 2012. június 6.
dr. Könczöl Gábor
Jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva.
Felsőörs, 2020. április 1.
dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető

