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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy:  Javaslat a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről 
szóló 12/2004. (IV. 30.) számú többször módosított önkormányzati rendelete 
szabályozza az avar és kerti zöldhulladék égetését. A hatályos rendelet szerint avart 
és kerti zöldhulladékot csak március 15. és április 15. napja, valamint október 15. 
és november 15. napja között pénteki napokon lehet elégetni. A rendeletünk 
részletesen szabályozza az égetési feltételeket melyek szerint: 
„(1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a 
kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell, amennyiben ez nem lehetséges a 
nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti 
zöldhulladék égetése március 15-e és április 15-e között, illetve október 15-e és 
november 30-a között pénteki napokon és az önkormányzat által megszervezett 
várostakarítási napokon megengedett. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli 
levegőréteg hőmérsékleti változásai miatt 8 és 17 óra között lehet elvégezni. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi előírások 
szigorú betartása mellett, csak nagykorú cselekvőképes személy felügyeletével, 
száraz állapotban égethető el:  
a)Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal nem 
tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyag, 
üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, 
fémtárgyak, stb.).  
b)Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) 
légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható. 
c) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban 
történhet. 
d)Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen 
zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen, a személyi biztonságot és az emberi egészséget ne 
veszélyeztesse, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon.  
e)Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőterhelés) felerősítő 
időjárási körülmény alakul ki, az égetést be kell fejezni. 
 f) Az avar és kerti hulladékok égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve 
felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.  
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g) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 
gondoskodni. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 
 
 
(3) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés. 

Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, 
egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje 
alatt. Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos jól kialakított tűzrakó helyen 
és módon, a szomszédos telken lévő épületektől legalább 10 m, saját telken 
lévő épülettől 5 m távolságban állandó felügyelet mellett szabad. Égetni csak 
úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékben lévő zöld növényeket, 
fát, bokrot ne károsítsa.” 

 
Az idén március-áprilisban tapasztalt rendkívül csapadékos időjárás a jelzett 
időszakban az égetést gyakorlatilag lehetetlenné tette, így a lakosság többsége nem 
tudta az avart és kerti zöldhulladékot elégetni. Az elmúlt időszakban több olyan 
lakossági kérelem érkezett, melyekben avar és kerti zöldhulladék égetés 
időszakának a meghosszabbítását kérték.  

A klímaváltozás miatt valószínűsíthetően egyre gyakrabban előforduló időjárási 
szélsőségek indokolják, hogy az égetési időszak a tavasszal március 15. és május 
15. napja közötti időszakra meghosszabbításra kerüljön. 

 

Fentiek alapján készült el a közterületek rendjéről szóló rendeletmódosítás 
tervezete, melyet javaslok elfogadásra. 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …../2013. (….)  
Önkormányzati rendeletét a közterületek rendjéről szóló 12/2004. (IV. 30.) 
Önkormányzati rendelete módosítására. 
 
Budakalász, 2013. április 10. 
 
 
         Rogán László 
         polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013. (.  ) Önkormányzati rendelete  

a közterületek rendjéről szóló  
12/2004.(IV. 30.)Önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről 
szóló 12/2004. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép 

9 § (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme 
érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell, amennyiben ez nem 
lehetséges a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és 
kerti zöldhulladék égetése március 15-e és május 15-e között, illetve október 15-e 
és november 30-a között pénteki napokon és az önkormányzat által megszervezett 
várostakarítási napokon megengedett. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli 
levegőréteg hőmérsékleti változásai miatt 8 és 17 óra között lehet elvégezni. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba, a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti 
 
 

Rogán László      dr. Molnár Éva 
polgármester          jegyző 

 

 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2013. április 25-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 
2013. ………..  napján megtörtént. 
 
Dr. Molnár Éva  
     jegyző 
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I n d o k o l á s 
a közterületek rendjéről szóló  

12/2004.(IV. 30.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2013. (   ) Önkormányzati rendelethez 

 
 
Általános indokolás 

 
A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását az avar és a 
kerti zöldhulladék égetésére nyitva álló március 15. és április 15. közötti időszak 
idei rendkívül csapadékos időjárása indokolja, és az, hogy az ilyen időszakok 
előfordulása egyre valószínűbb. 
A jelenleg hatályos rendelet kizárólag március 15. és április 15., valamint október 
15. és november 15. között teszi lehetővé az avar és kerti zöldhulladék égetését, 
amely az esetlegesen tartósan csapadékos időjárás esetén alkalmatlan lehet az 
égetésre.  
 

Részletes indokolás 
 
1.§-hoz 
 

A tavaszi égetési időszak hosszát változtatja március 15.-től április 15. napjáig 
terjedő időszak helyett március 15. napjától május 15. napjáig terjedő időszakra. Az 
időtartam változtatáson kívül más módosítást nem tartalmaz. 

 
2.§-hoz 
 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, az alaprendelet módosítása után hatályát 
veszti. 
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 Az Önkormányzat az állattartás szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 
előzetes hatásvizsgálata 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a 
jogszabályok előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez 
indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. 
A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi 
rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet 
előzetes véleményezése. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet módosításával Budakalász Város Önkormányzata az időjárás 
kiszámíthatatlansága miatt felmerült társadalmi feszültségeket próbálja 
csökkenteni, a meghosszabbított égetési időszak miatt a polgárok az égetést akkor 
is el tudják végezni, ha az eredetileg 1 hónapos időszak alatt az időjárás miatt ez 
nem lehetséges. 
Gazdasági hatása a rendeletnek nincsen. 
Költségvetési hatása a rendeletnek nincsen. 
 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A környezeti hatásokat kétfelé bonthatjuk. Egyik a talajra illetve a kerti 
életközösségekre gyakorolt hatás, hiszen a házilag készített komposzt a sokkal 
ideálisabb megoldás mint az égetés.  
A másik a légszennyező hatás mely a keletkező gázokból és szálló porból tevődik 
össze, az egészségügyi hatások (légúti megbetegedések, asztmások állapot-
romlása) is ennek következtében alakulnak ki. Az égetés korlátozásával ezen 
hatások jelentősen mérsékelhetőek.  
Ugyanakkor, az égetési időszak meghosszabbítására azért kerülne sor, mert 
klímaváltozás miatt valószínűsíthetően egyre gyakrabban fordulnak elő olyan 
időjárási szélsőségek melyek miatt az égetést a rendes időszak alatt nem lehetett 
elvégezni. Így kesébbé kényszerülnek arra a polgárok, hogy a nedves, elégtelenül 
égő zöldhulladék égetésével többlet környezeti terhet okozzanak. 
 
 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet gyakorlatilag nem jár adminisztratívteher növekedéssel, mert 
amennyiben szükségesé válik az égetési időszak kiterjesztése, az egyszeri 



7 

képviselő-testületi döntéssel elrendelhető, melynek csupán a kihirdetéséről kell 
gondoskodni. 
 

4. Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A rendelet megalkotását az időjárás kiszámíthatatlansága teszi szükségessé. A 
jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy kedvezőtlen időjárás 
esetén a polgárnak nincs lehetősége az avar és kerti zöldhulladék égetésre. 
 

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

Rendelet alkalmazásához nem szükségesek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek.  
 


