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Jogszabállyal nem ellentétes
---------------------------------dr. Szabó Tímea
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény – 2021.
január 1. napján hatályba lépő - 7. § (2) bekezdése szerint hatályát veszti a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. §
(4) bekezdés b) pontja.
A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes
sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása.
Fentiekre tekintettel 2021. január 1. napjától megszűnik a települési önkormányzatok
képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítására.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló
12/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) a levegő tisztaságának
védelme, avar és kerti hulladék hasznosítása, ártalmatlanításának szabályai cím alatt az alábbi
szabályokat tartalmazza:
„4. § (1) Avart és kerti hulladékot (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és
egyéb növényi maradványok) elsősorban hasznosítani szükséges, komposztálással.
(2) Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése hétfőtől szombatig, ünnepnapok kivételével a (3)
bekezdésben írt módon és időben lehet.
(3) Avart és kerti hulladékot szélcsendes időben, a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg
hőmérsékleti változásai) miatt, 06-21 óra között, csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken
szabad égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz.
(4) A (3) bekezdés szerinti hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa.
(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes
hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait).

5. § (1) A szabadban tűzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell, és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(3) A szabadban tűzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén,
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(4) A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
6. § A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.”

Fentiek alapján, törvényi felhatalmazás hiányában 2021. január 1. napjától szükséges hatályon
kívül helyezni a Kvr. háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes
sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályait.
Ezen kívül felmerült az igény, hogy az ingatlantulajdonosok az ingatlan rendben, gondozottan
tartására, növényápolási feladatok elvégzésére vonatkozó kötelezettsége kerüljön
szabályozásra; valamint, hogy az e kötelezettség körébe tartozó magatartások megsértése
szankcionálásra kerülhessen.
A Kvt. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a megyei önkormányzat az épített és természeti
környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében állást foglal a települési
önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.
A Kvt. 48. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú
rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek
tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az
érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek
véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről
harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
Előbbiek alapján a módosító rendelet tervezetét szükséges megküldeni a megyei
önkormányzat, a szomszédos és érintett önkormányzatok, valamint az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv részére.
INDOKOLÁS
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény – 2021.
január 1. napján hatályba lépő - 7. § (2) bekezdése szerint hatályát veszti a Kvt. 48. § (4)
bekezdés b) pontja, mely a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását.
A Kvr. tartalmaz a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes
sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat, ezen rendelkezéseket a
Kvt. 2021. január 1. napján hatályba lépő módosítás miatt szükséges hatályon kívül helyezni.
Ezen kívül felmerült az igény, hogy az ingatlantulajdonosok az ingatlan rendben, gondozottan
tartására, növényápolási feladatok elvégzésére vonatkozó kötelezettsége kerüljön
szabályozásra; valamint, hogy az e kötelezettség körébe tartozó magatartások megsértése
szankcionálásra kerülhessen.

Az 1. § az ingatlantulajdonosok az ingatlan rendben, gondozottan tartására vonatkozó
kötelezettségét szabályozó, és az e kötelezettség teljesítésének elmulasztását szankcionáló
rendelkezés megállapítását célozza.
A 2. § a) pontja rendelkezik a Kvr. 4. § (2)-(5) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről.
b) pontja rendelkezik a Kvr. 5. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről.
A 3. §-ban kerül szabályozásra a hatályba lépés ideje.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 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.
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 rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.
(…) önkormányzati rendelete Kékkút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 12/2015. (X.
13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Társadalmi hatása: A rendelet tervezet elfogadásának társadalmi hatása nincs.
Gazdasági hatása: A rendelet tervezet elfogadásának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatása: A rendelet tervezet elfogadásának költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következményei: A rendelet tervezet elfogadása esetén 2021. január 1.
napjától az avar és kerti hulladék égetése a központi
jogszabályokban foglaltak szerint kerül szabályozásra. Lehetőséget
teremt a gondozatlan ingatlanok tulajdonosai felszólítására,
kötelezésére ingatlanuk rendben tartására, ezáltal hozzájárul a
rendezett településkép, környezet kialakításához.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet betartásához szükséges eljárások
lefolytatása - a Képviselő-testület és Hivatala biztosítja.
Egyéb hatása: A rendelet tervezet elfogadásának egyéb hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: 2021. január 1. napjától megszűnik a települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása a
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítására.

Törvényi felhatalmazás hiányában 2021. január 1. napjától
szükséges hatályon kívül helyezni a Kvr. háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályait
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a önkormányzati
rendelet olyan rendelkezést tartalmazna, melynek megalkotására
2021. január 1. napjától a képviselő-testület nem rendelkezik
felhatalmazással.
A módosításban szereplő magatartás, annak szankcionálása nem
kerül előírásra.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek

- személyi: van, a Képviselőtestület Hivatala biztosítja
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2020. (...) HATÁROZATA
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló
12/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezetének
véleményeztetéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló 12/2015.
(X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezetét állásfoglalás céljából
megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és érintett
önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester.
Határidő: 2020. október 5.

Rendelet tervezet:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (…) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a környezet védelméről szóló 12/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján; a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló
12/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a következő 3/A. §-3/B.
§-al egészül ki:
„3/A. § Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát a településképi követelményeknek
megfelelően rendben tartani; köteles továbbá az ingatlan gondozottságát biztosítani, az
aktuális növényápolási feladatokat elvégezni, így különösen a fű folyamatos kaszálását, a
gyomtalanítást, a cserjésedés megakadályozását, a kártevők és kórokozók elleni védekezést,
az út, gyalogjárda fölé kihajló, valamint épület fölé nyúló, közlekedést, kilátást és
légvezetékeket zavaró faágak, bokrok folyamatos nyesését.
„3/B. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a 3/A.
§-ban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.”
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati
hatósági eljárás lefolyatására és a közigazgatási bírság kiszabására a polgármester jogosult.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági
eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről e1járó személy észlelése alapján hivatalból indul.
(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy
elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell
megfizetni Kékkút Község Önkormányzata 11748052-15427937 számú pénzforgalmi
számlájára.”
2. § Hatályát veszti a rendelet
a) 4. § (2)-(5) bekezdése;
b) 5. § (2) bekezdése.
3. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja:
2020……………………………
dr. Szabó Tímea
jegyző

