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Szám: 105-161/2016. 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2016. július 27. napján tartandó ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 

önkormányzati  rendelet  megalkotása 

 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző 

 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva:  

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint Önök előtt is  ismeretes 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, 

ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése tilos. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvt.) 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a háztartási 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 

2015. március 5. napjától a száraz avart és egyéb növényi maradványokat a település 

belterületén csak abban az esetben lehet elégetni, ha erre az önkormányzati rendelet 

engedélyt ad.  

Amennyiben az önkormányzat rendeletében nem engedélyezi a belterületi szabadtéri égetést, 

és arra mégis sor kerül, a tűzvédelmi hatóság jogkörében eljáró illetékes katasztrófavédelmi 

kirendeltség helyszíni bírságot szabhat ki az égetést végző személlyel szemben. A tűzvédelmi 

bírság összege 20.000 Ft-tól 60.000 Ft-ig terjedhet. 

(Megjegyzendő, hogy amennyiben a belterületi szabadtéri égetés az azt szabályozó 

önkormányzati rendelet előírásainak nem felel meg, akkor is sor kerülhet tűzvédelmi hatósági 

eljárás lefolytatására, avagy helyszíni bírság kiszabására az illetékes katasztrófavédelmi 

kirendeltség által.)  

Ha az önkormányzati rendelet engedélyezi a belterületi égetést, úgy az I. fokú tűzvédelmi 

hatóságtól külön engedély beszerzése nem szükséges. 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezidáig nem alkotott 

önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladék égetéséről, azonban a fentiek alapján 

javasolom a  rendelet megalkotását. 

A Kvt. 48. § (3) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat környezetvédelmi 

rendeletének, határozatának tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak 

tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell 

küldeni. A Kvt. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a megyei önkormányzat állásfoglalását is 

meg kell kérni a  települési önkormányzat környezetvédelmet érintő rendeletének tervezetével 

kapcsolatosan. 

 

A képviselő-testület a 38/2016.(IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta a rendelet tervezetét, 

mely megküldésre került a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az 

illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre, valamint a  megyei 

önkormányzat részére állásfoglalása kikérése céljából. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2016. 

május 5. napi keltezéssel megküldte a rendelettervezet véleményezését, mely szerint a tervezet 

ellen kifogást nem emelnek és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. A Veszprém 

Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján átruházott 



4 
 

hatáskörben a megyei közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

foglalt állást a rendelettervezettel összefüggésben. A 88/2016. (VI. 29.) Területfejlesztési, 

Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat a rendelet tervezetet a bevezető rész 

alábbi kiegészítésével (aláhúzott rész) javasolja jóváhagyni:  

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

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

felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  környezet 

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, továbbá a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el: 

 

 

Indítványozom a rendelet tervezetnek és a javasolt kiegészítésnek megfelelő megalkotását.   

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 

Társadalmi hatás: a rendelet a falusi környezetben biztosítja a belterületi ingatlanokon 

keletkezett nem komposztálható növényi hulladék nyílttéri elégetését korlátozott keretek 

között. 

Gazdasági, költségvetési hatások: nem relevánsak. 

 

2. környezeti és egészségi következményei: 

 

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályozása, az égetés időbeli korlátozása a 

környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontok figyelembe vételével, az égetés káros 

következményeinek minimálisra csökkentését szolgálják. 

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 

A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 
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4. megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A település belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének engedélyezése életszerű, 

ugyanakkor a környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat figyelembe véve a 

szabályozása, korlátok felállítása mindenképpen szükséges. A környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a 

szabályozás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

5. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

Rendelkezésre állnak. 

Nemesvámos, 2016. július 19.  

        Kötél Krisztina  

               jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

 javasolt rendelet a környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat figyelembe véve, 

korlátok között, a  rendelet szabályainak betartásával engedélyezi a település belterületén az 

avar és kerti hulladék nyílttéri égetését. 

 

Részletes indokolás 

 

1-2. § A rendelet célját, területi hatályát állapítja meg. 

3. § A rendelet alkalmazását segítő értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 

4. § Rendelkezik arról, hogy az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással 

hasznosítani szükséges, és amennyiben a komposztálás nem megoldható, akkor engedélyezett 

a nyílttéri égetés. Az égetés csak saját telken belül történhet, a közterületen nem engedélyezi a 

szabályozás az égetést. 

5-7. § Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése során betartandó szabályokat tartalmazza, 

meghatározva az égetés időbeli korlátozottságát is. 

8. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…. /2016. (…) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

(tervezet) 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

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

felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  környezet 

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, továbbá a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozása, a levegő 

tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása. 

2. § A rendelet területi hatálya Veszprémfajsz község belterületére terjed ki. 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem 

kerülő nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, falomb, fű, kaszálék és egyéb növényi 

maradványok, 

2. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek a tulajdonában  - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől 

eltér – a birtokában, kezelésében vagy használatában van az ingatlan. 

 

2. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályai 

4. § (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról az ingatlantulajdonos  

elsősorban komposztálással köteles gondoskodni. 

(2) Amennyiben a komposztálás nem megoldható, a helyben ( telken belül, illetve azt határoló 

közterületen) keletkezett avar és  kerti hulladék égetéssel semmisíthető meg. 

(3) Az avar és kerti hulladék égetését az ingatlantulajdonos a saját telken belül végezheti, a 

közterületet e célból igénybe venni tilos. 
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5. § (1) Égetni csak a száraz avart és kerti hulladékot lehet, az égetés folyamatának 

gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) vagy más vegyi adalékanyag nem 

használható. Nyers vagy megázott avar, kerti hulladék égetése tilos. 

(2) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,  ipari eredetű vagy 

veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait, stb.). 

(3) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.  

6. § (1) Az avar és kerti hulladék égetése - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével -  

március, április, szeptember, október és november hónapokban 8.00 órától 18.00 óráig 

engedélyezett. 

(2) Vasárnap és ünnepnapon, továbbá párás, ködös vagy szeles időben tilos az égetés. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban is tilos az avar és kerti hulladék égetése a 

település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt. 

7. § (1) Az avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és 

személyi biztonságot nem veszélyeztető, az emberi egészséget és a környezetet nem károsító  

módon, nagykorú, cselekvőképes személy felügyelete mellett lehet. 

(2) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A 

tüzet őrizetlenül hagyni tilos. 

 (3) Az égetés megkezdése előtt a szomszédokat értesíteni kell az égetés időpontjáról és 

várható időtartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 órán át tarthat. 

(4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és gondoskodni kell a visszamaradt parázs 

vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 

3. Záró rendelkezés 

8. §  Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján  lép hatályba. 

 

Veszprémfajsz, 2016. július 27. 

 

             Fertig József sk.      Kötél Krisztina sk. 

             polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 


