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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. március 30.-ai rendes ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:      Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

                        Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendelet tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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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 rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A helyi környezet és természet védelméről szóló 2014-es rendeletünk szabályozza a nem 
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladék (növényi eredetű száraz 
hulladék) égetését. A rendelet szerint a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan 
kerti zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) csak április 15. és május 15-e között pénteki 
napokon lehet elégetni. 
 
A tavaszi időszakban több lakossági megkeresés, panasz érkezik, hogy az engedélyezett időszakban a 
lakosság nem az előírásoknak megfelelően végzi az égetést (időjárási viszonyok nem megfelelőek, 
nedves zöldhulladék). A Levegő Munkacsoporttól is érkezett megkeresés, hogy a környezet védelme 
érdekében fontoljuk meg az égetés tiltását. 
Ezen káros hatások kiküszöbölése, valamint a környezet védelme érdekében határoztuk el a 
komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladék (növényi eredetű hulladék) égetésének tiltását. 
 
Annak érdekében, hogy az égetés tiltásával lakosságnál felhalmozódó zöldhulladék -szabályozott 
módon -  kerüljön megsemmisítésre-komposztálásra, Önkormányzat megállapodott a 
közszolgáltatást végző szolgáltatóval, hogy tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal korlátlan 
mennyiségben elszállítja a komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladékot (növényi eredetű 
hulladék ). 
 
A 2017. június 1-i hatályba lépést a tavaszi égetés közelsége miatt állapítottuk meg, hogy a lakosság 
részére elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indokolása is. 
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a rendeletalkotási javaslat elfogadását. 

Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi környezet és természet 
védelméről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2017. március 20. 
 
 
         Rogán László 
         polgármester 
 

 

  



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017.( III…...) 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.tv.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 önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R) 34.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

A kerti zöldhulladék (növényi eredetű hulladék) égetése Budakalász Város Közigazgatási területén 

tilos. 

2.§ 

Az R 34.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„Az égetés szabályaira a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27§ (2), (3) 

bekezdése az irányadó. „ 

3.§ 

Az R 34.§ (11) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„Az égetésre vonatkozó helyi rendelkezések betartását a Városrendészet ellenőrzi. „ 

 

Záró rendelkezés 

4.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

(2) Az R 34. § (2), (3), (4), (5), (6), bekezdése hatályát veszti. 
 

 Rogán László     dr. Udvarhelyi István 

 polgármester      jegyző 

 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő- testület a 2017. március 30 .-i ülésén fogadta el. Kihirdetése 2017. március 

31. napján megtörtént.  

 

dr.Udvarhelyi  István 

jegyző 



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, és indoklása. 

1./Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásával az égetési időszakban lakosság körében fellépő konfliktusok elkerülhetők. 

Költségvetési hatása, hogy a tavasszal és ősszel megszervezett korlátlan zöldhulladék elszállítás növeli 

az Önkormányzat hulladék elszállítási költségeit.  Ennek költsége csak a tavaszi elszállításra ismert 

(400.000, -Ft +Áfa) a szolgáltató az elszállított mennyiség ismeretében tud kalkulálni az őszi 

elszállítással kapcsolatban.    

2./Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet elfogadásával és betartatásával az Önkormányzat nagy mértékben csökkenti a város 

tavaszi légszennyezését, kiküszöböli az égetés káros környezeti hatásait. A zöldhulladék kezelésének 

környezetbarát módja a helyben történő komposztálás, ezzel nem csak a környezetet kíméljük, de a 

talajerő-pótlását is költségmentesen elvégezhetjük. 

3./Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Nem releváns. A rendelet megalkotásának adminisztratív hatásai nincsenek. 

4./Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az Önkormányzat továbbra is lehetővé teszi a kerti 

zöldhulladék környezetszennyező módon való megsemmisítését. 

5./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.  

 

 

 

  



A helyi környezet és természet védelméről 

                                        szóló rendelet módosítás indokolása 

 

 
A rendelet 1.§-a a kerti zöldhulladék (növényi eredetű hulladék ) nyílt téri égetését tiltja 
meg. 
A rendelet 2.§-a a Korm. rendelet által tiltott égetési tevékenységeket tartalmazza. 
 
A rendelet 3.§-a a tiltás miatt szükségtelenné vált rendelkezéseket helyezi hatályon kívül. 
  

 

 

 

 

 


