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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

a kerti hulladék égetésének.  

 

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 értelmében a háztartási tevékenységgel 

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

vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása 2021. január 1-jei hatállyal 

kikerült a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből.  

 

Ezt követően megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel 

összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely a 

veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg felülírta az általános tilalmat, és a 

veszélyhelyzet megszűnéséig ideiglenesen a települési önkormányzatok hatáskörében 

hagyta az avar és a kerti hulladék égetésének szabályozását. A fenti szabály alapján a 

Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva elfogadtam a veszélyhelyzet ideje alatt az 

avar és a kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló 11/2021. (III. 17.) 

önkormányzati rendeletet. Az erre felhatalmazást adó jogszabály 2021. december 1-

jén hatályát vesztette – mivel ettől az időponttól ismét törvényi felhatalmazás él – az 

önkormányzati rendelet ennélfogva szintén hatálytalanná vált. 

 

2021. december 1-től ugyanis a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 

szóló 2021. évi XCIX. törvény 189. §-a módosította a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, újra lehetőséget adva a települési 

önkormányzatok képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. 

 

A fentiek alapján javaslom az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének részleteit 

újból a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) számú önkormányzati 

rendeletben szabályozni. 

 

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a környezetvédelmi tárgyú rendelet 

módosításának tervezete a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul 

megküldésre került, valamint a beiktatni szándékozott normákról a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztálya véleménye az előterjesztés mellékletét képezi. 

A vélemény szerint a rendeletben pontosan szükséges megjelölni az érintett területeket 

utca vagy helyrajzi szám feltüntetésével. 

 

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 rendeletmódosításnak közvetlen gazdasági és költségvetési hatása 

nincs, társadalmi hatása kismértékű, korlátozottan lehetővé válik a növényi hulladék 

elégetése a városban. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

 

Elfogadása esetén a rendeletmódosításnak van közvetlen környezeti és egészségi 

hatása, az égetéssel jár kisebb légszennyezés, de ennek mértéke nem kirívó mértékű az 

eddigi tapasztalatok alapján. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

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

feltételek: 

 

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 

forrást. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

 

A rendeletmódosítást az 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseinek változása teszi 

lehetővé. 

 

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelettervezet elfogadását. 

  

 Pintér Szilárd

 polgármester 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022. (……..) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervezetek véleményének kikérésével - a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

(továbbiakban: Rendelet) III. Fejezet 10. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel 

egészül ki: 

 

„(3) A szőlőhegyi városrészben az alábbi közterületekhez tartozó ingatlanokon a kerti 

hulladék, nyesedék, gally, az avar, valamint az árkok, töltések növényzetének égetésére 

április 15-től május 15-ig, valamint október 15-től november 15-ig pénteki és szombati 

napokon 9.00 órától 17.00 óráig van lehetőség: 

Pulai dűlő, Vincellér dűlő, Slavati dűlő, Buda dűlő, Kapinya dűlő, Kercseligeti dűlő, 

Cserfa dűlő, Jágónaki dűlő, Hamu völgy, Márton tető, Dobó utca, Mausch dűlő, 

Forrás dűlő, Nyerges dűlő, Iskola dűlő, Homoki dűlő, Kadarka dűlő, Pintes dűlő, 

Oportó dűlő, Hordó dűlő, Ezerjó dűlő, Donga dűlő, Muskotály dűlő, Bikavér dűlő, 

Rizling dűlő, Fürt dűlő, Szent Anna dűlő, Csap dűlő, Furmint dűlő, Tüke dűlő, Szlanka 

dűlő, Hébér dűlő, Juhfark dűlő.  

 

(4) A veszélyes növényi kór- és károkozók terjedésének megakadályozása céljából a 

károsodással érintett növényi hulladék elszállítás nélkül, helyszíni égetéssel 

semmisíthető meg a város közigazgatási területén belül a polgármester előzetes 

engedélyével. 

 

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

a) tűzgyűjtási tilalom van érvényben,  

b) az égetés idején a szélerősség meghaladja a 20 km/h-t.” 

 

 

 

 

 

 

 



2. § 

 

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 

 
 

 Pintér Szilárd   dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 

 

 

  



A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 

 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar 

és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, a 

veszélyhelyzet megszűnéséig. 

 

2. § 

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 
 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 

 

 

 

 

 


