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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés 
b) pontja adott lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 
A fenti törvényi rendelkezés 2021. január 01-ét követően hatályát veszti, így abban az esetben 
is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg 
rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel. 
 
Az avar-és zöldhulladék égetésének év elejére kitűzött teljes tilalmára vonatkozó szabályozást 
egy kormányrendelet nyomán a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig 
még nem kell alkalmazni. Addig továbbra is az önkormányzatok rendeletei az irányadóak. A 
veszélyhelyzet véget érte után azonban a nyílt téren történő tűzgyújtás csak bizonyos, ritka 
esetekben lesz engedélyezett. 

A kertben képződő zöldhulladék azonban nem fog ebbe a kategóriába tartozni, hiszen a levegő 
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a szerint lábon álló növényzet, tarló 
és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos, és ettől 
eltérni önkormányzati helyi rendeletek alapján sem lehetséges. 

A fentiek miatt szükségessé vált a helyi környezet és természet védelméről szóló 
20/2014.(XII.19.) számú rendeletének a módosítása.  
 
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …../2021. (….)  
önkormányzati rendeletét a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) 
Önkormányzati rendelet módosítására. 
 
Budakalász, 2021. június 21. 
 
 
         Dr. Göbl Richárd 
             polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati 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. §-á ban, továbbá a 

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

feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a helyi környezet és természet védelméről szóló Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2014 (XII.19.) 
a) 34. § (1) bekezdése, 
b) 34. § (11) bekezdése. 

Záró rendelkezés 

2. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 
napon lép hatályba lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
(2) Az 1. § az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett 

veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Dr. Göbl Richárd       dr. Deák Ferenc 
 polgármester       jegyző 
 

 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő- testület a 2021. június 30.-i ülésén fogadta el. Kihirdetése 2021. 

június ……… napján megtörtént.  

 

dr. Deák Ferenc 

          jegyző      
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Részletes indokolás 

 
A rendelet 1.§-a a magasabb rendű jogszabály módosítása miatt az önkormányzati szabályozás 
lehetősége megszűnt  
2.§ hatályba lépést szabályozza. 
 

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 megalkotásának társadalmi és költségvetési hatása nincs. 

Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Környezeti és egészségügyi következményei nincsenek, mivel helyi szinten az égetés korábban is tiltva 

volt. 

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 jogszabálysértés állna fenn, mivel az Önkormányzat 

nem szabályozhatja az égetést. 

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.  

                              


