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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) 
Önkormányzati rendelet módosítására 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1)  bekezdése 
szerint „A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények 
fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen 
víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint 
szükség szerinti pótlásáról”. A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. 
(XII.19.) Önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése alapján az ingatlanon belül kivágott fa 
pótlási kötelezettsége a gyümölcsfákra nem vonatkozik.  
Ezen szabályozás ellentétes a kormány rendelet előírásaival, ezért a (4.) bekezdés törlésével 
a rendelettől eltérő szabályozás megszüntethető. 
 
Budakalász Város Önkormányzata 2017-es évben több olyan nagy volumenű beruházást 

tervez, amelyek földfeltöltéssel, terméskő felhasználással járnak. Ezen munkák elvégzéséhez 

nagy mennyiségű termőföldre és kövekre lenne szükség, melyek beszerzése nagymértékben 

terhelné Budakalász költségvetését. Lehetőség lenne ezen anyagok beszerzése olyan építési 

területekről, ahol nagymértékű földmunkát végeznek. A bontási anyagok felhasználásának az 

a célja, hogy ezek lerakása ne terhelje a környezetet és az újra felhasználható építőanyagok 

alkalmazását elősegítse. Ahhoz, hogy fenti lehetőséget kihasználjuk szükséges a helyi 

környezet és természetvédelmi rendelt módosítása, mely jelenleg nem teszi lehetővé föld és 

kő beszállítását és feldolgozását Budakalász területén.  

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi környezet és 
természet védelméről szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2017. február 15. 
 
 
         Rogán László 
         polgármester 

 

 

 

 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017.( II…...) számú rendelete 

a helyi környezet és természet védelméről 

szóló 20/2014.( XII.19.) számú rendelet módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egyes helyi 

közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2.§-ában, továbbá a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva következőket rendeli el: 

1.§ 

A helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014.(XII.19.) számú rendeletének (a 

továbbiakban: R) 32.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Folyékony vagy szilárd hulladék a település közigazgatási területére más területekről nem hozható 

be sem tárolás, sem ártalmatlanítás, sem pedig újrafelhasználás céljából, kivéve a hulladékok 

jegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti EWC 170101 kódú beton, az EWC 170302 

kódú bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 170301-től (bontott, mart aszfalt), és az EWC 17 05 

04 kódú föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (veszélyes anyagokat tartalmazó föld és 

kövek), településen belüli újrahasznosítás céljából.” 

Záró rendelkezés 

2.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. február 25. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti.  

(2) Az R 8.§ (4) bekezdése hatályát veszti. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet és természet védelméről 

szóló 20/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I.28.) 

számú Önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 Rogán László     dr. Udvarhelyi István 

 polgármester       jegyző 

 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő- testület a 2017. február   .-i ülésén fogadta el.  

Kihirdetése 2017. ……… napján megtörtént.  

dr. Udvarhelyi István jegyző 



A helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosítás indokolása 

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 rendelet előzetes hatásvizsgálata, 

indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Részletes indokolás 

 

A rendelet 1.§-a föld és kő hulladék beszállításának és újrafelhasználás céljából való 

feldolgozásának a lehetőségét biztosítja.  

 

 A rendelet 2.§-a hatályba léptető és záró rendelkezést tartalmazza, valamint a (2) bekezdése 

a kormány rendelettől való ellentétes szabályozást szünteti meg. 

 

A helyi környezet és természet védelméről 

szóló rendelet módosításának 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 rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásával Budakalász Város Önkormányzata továbbra is biztosítja, hogy a Város 

területére ellenőrizetlenül ne kerülhessen be hulladék. A feldolgozásra alkalmas föld és kő 

beszállításának engedélyezésével lehetővé teszi, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő területek 

szükség esetén feltölthetők legyenek.  

Költségvetési hatása jelentős, mivel a beruházási költségek számottevően csökkenthetőek az 

újrahasznosított anyag felhasználásával. 

 

 



Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A beszállítás további forgalomnövekedést okozna, a  feldolgozás közben por- és zajterhelés 

növekedés várható ami  környezetvédelmi és egészségügyi szempontból fokozott környezeti zaj- 

rezgésterhelést, valamint megnövekedő légszennyezést jelentene.  

 

Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Nem releváns. A rendelet megalkotásának adminisztratív hatásai nincsenek. 

 

Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az Önkormányzat nem használja ki a megújuló 

anyagok felhasználásából származó gazdasági előnyöket. 

 

Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a személyi, szervezeti, tárgyi 

feltételek átalakítására, hiszen valamennyi feltétel rendelkezésre áll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


