
5. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében 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. 

 

A 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és 

kerti hulladék égetésének is.  

 

A magasabb szintű környezetvédelmi jogszabályok főszabályként tiltják a szabadtéri 

hulladékégetést, mint légszennyezést, amely tilalom vonatkozik az avarra és a kerti 

hulladékra is. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény a települési önkormányzatok számára azonban lehetővé tette, hogy kivételt 

állapítsanak meg: a jelenleg még hatályos 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében 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. 

 

A 2020. június 9-én kihirdetett, 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 a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezést 

hatályon kívül helyezi 2021. január 1-jétől, így a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, illetve az avar és a kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályok önkormányzati rendelettel történő megállapítására nem lesz 

lehetőség a jövő évtől, vagyis a nyílt hulladékégetés tilalma alól a települési 

önkormányzatok sem állapíthatnak meg kivételt. 

 

A jogalkotói szándék szerint a vonatkozó felhatalmazás képviselő-testületi hatáskörből 

történő kikerülése a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének 

védelmét, illetve a magas levegőterhelésű területeken a légszennyezőanyag kibocsátás 

csökkentését szolgálja. Ezáltál országosan általánossá válik az avar és a kerti hulladék 

égetésének tilalma. 

 

A dombóvári képviselő-testület élt a környezetvédelmi törvény adta kivételes 

lehetőséggel, és a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati 

rendelet III. Fejezetének 10. §-ában rendelkezett arról, hogy városunkban hol és mikor 

lehet avart, illetőleg kerti vagy növényi hulladékot égetni az alábbiak szerint: 

 
„10. § 

 

(1) Dombóvár város közigazgatási területén – a (3) és (4) bekezdésben szabályozott 

kivételekkel –, az avar és a kerti hulladékok égetése tilos, az ártalmatlanítást 

komposztálással kell elvégezni. 

(2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetése tilos, 

ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással kell gondoskodni. 

(3) Szőlőhegyen, a lakott területen kívül engedélyezett a kerti hulladék, nyesedék, gally, 

az avar, valamint az árkok, töltések növényzetének égetése április 15-től május 15-ig, 

illetve október 15-től november 15-ig, pénteken és szombaton 9.00 órától 17.00 óráig. 

(4) A polgármester írásbeli engedélyével a város közigazgatási területén fellépő 

veszélyes kór- és károkozók (pl. puszpáng moly, tűzelhalás) terjedésének 



megakadályozása céljából a helyszínen engedélyezett a károkozók által megkárosított 

növények (cserjék, fák) égetése. 

(5) Tilos a (3) és (4) bekezdés szerinti hulladék, növényi rész égetése 

a) erős szél esetén (20 km/h sebesség felett) és 

b) tűzgyújtási tilalom idején.” 

 

Az ismertetett törvénymódosítás miatt szükséges a rendelet ezen részének 

felülvizsgálata. A tiltást magasabb szintű jogszabályok írják elő, így a helyi 

rendeletben esetlegesen csak arról lehet rendelkezni, hogy az avar és a kerti, növényi 

hulladék ártalmatlanítása kapcsán az önkormányzat mit tart ildomosnak, ez pedig az 

eddigiekkel egyezően a komposztálás. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett 

előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásai: 

Elfogadása esetén a rendeletalkotásnak közvetlen gazdasági és költségvetési hatása 

nincs, társadalmi hatás viszont jelentkezik, hiszen januártól Szőlőhegyen sem lehet 

zöldhulladékot égetni. 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Elfogadása esetén a rendeletalkotásnak a közvetlen környezeti és egészségi hatása 

kedvező, hozzájárul a levegő minőségének javulásához. 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

Elfogadása esetén a rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Elfogadása esetén a rendeletalkotás kapcsán nem jelentkezik többlet szervezeti, 

személyi, tárgyi és pénzügyi forrásigény. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendelet módosítását az 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseinek változása 

indokolja, ha a rendeletmódosítás nem kerül elfogadásra, akkor a módosítani kívánt 

önkormányzati rendelet 10. §-a jogszabálysértő rendelkezéseket fog tartalmazni 2021. 

január 1-jétől.  

 



A megváltozott jogszabályi környezet miatt szükséges a szőlőhegyi 

ingatlantulajdonosok széleskörű tájékoztatása. 

 

 Pintér Szilárd

 polgármester 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

……/2020. (……..) önkormányzati rendelete 

a környezet védelméről szóló 

30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 10. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § 

 

(1) Az avar és a kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő 

komposztálással kell gondoskodni. 

(2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék 

ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással kell 

gondoskodni.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 Pintér Szilárd   dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

  



A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 

A levegőtisztaság védelmével kapcsolatos rendelkezés újraszabályozása. 
 

2. § 

A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik. 
 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 

 

 

 

 

 


