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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 46. § (1) bekezdés c) pontja biztosítja, hogy a települési önkormányzat a környezet
védelme érdekében a helyi környezetvédelmi feladatok megoldására rendeletet alkosson.

A környezet védelmére vonatkozó helyi szabályozást jelenleg a környezetvédelem helyi
szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A rendelet megalkotása óta eltelt időszakban a környezetvédelem hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátását szabályozó jogi környezet az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályokat illetően megváltozott. Indokolt ezért az önkormányzati rendelet módosítása. 

A Kvtv. 48. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása, továbbá a belügyminiszteri rendelettel megállapított 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel (továbbiakban: 
OTSZ) összhangban az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti
hulladék égetését.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati
rendelet – megengedi.

A külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló (OTSZ) 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése 
értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját 



követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell, mely engedély 
illetékköteles az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 226. § (1) bekezdése alapján.

Figyelembe véve a jelenlegi szabályozást és az OTSZ előírásait, az avar és kerti hulladék 
égetési szabályait az alábbiak szerint javasolt bővíteni, módosítani: 

1. Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással 
is. A közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak engedéllyel rendelkező 
kezelőnek adható át. 

2. Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag a 
rendeletben megjelölt módon történhet. A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött
cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a hatóságilag 
elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt. 

3. Kerti hulladékot a város belterületén
a)  október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 09 és 17 óra között, 
b)  február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között, 
c)  április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,  
d)  az a-c) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 09 és 15 óra között  

lehet égetni.
4. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.
5. Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az 

egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

A Kvtv. 48. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú
rendeleteinek tervezetét, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre
megküldi. A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban megküldte, a javasolt és 
elfogadott módosításokat az 1. mellékletben foglalt rendelet-tervezet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati
rendeletének módosítására kidolgozott rendelet-
tervezetet elfogadja és azt ……/2015. (…..)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2015. május 6.

Dobó Zoltán
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015. ( ) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló
22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében és a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában, valamint a környezetvédelem általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladék 
(a továbbiakban együtt: kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő 
elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak
engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. 

(3)  Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag az 
(1) és (2) bekezdésekben megjelölt módon történhet. A kerti hulladék égetése 18.
életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett 
végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak 
betartásával.

(4)  Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-
riadó időtartama alatt. 

(5) Kerti hulladékot a város belterületén
a)  október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 09 és 17 óra 

között,
b)  február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között, 
c)  április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,  
d)  az a-c) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 09 és 15 óra között  

lehet égetni.
(6) A város teljes közigazgatási területén vasárnap tilos a kerti hulladék égetése.
(7) Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.



(8)  Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmoghelyzet esetén. 
(9) Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények

100 méteres körzetében azok működési ideje alatt, valamint az egyházi és 
vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, 
rendezvények ideje alatt.”

2. §

A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:  
„6/A. § Aki ezen rendelet II. Fejezetében foglalt szabályokat megszegi, azzal
szemben levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabásának van helye.” 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

Tapolca, 2015. május 8.

    Dobó Zoltán              Ughy Jenőné 
polgármester          jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet a lakosság számára hosszabb időtartamot tesz lehetővé, és egyben konkrét, 
életszerűbb időszakokat határoz meg a kerti hulladékok elégetésére a belterületi 
ingatlanokon, és pontosítja az égetésre vonatkozó szabályokat, tiltásokat.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezet a lakókörnyezetben élők egészséges környezethez való jogának érvényesülését 
segíti elő. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a hatályos jogszabályok alapján történő 
környezetvédelmi szabályozás megteremtése indokolja. A belterületen történő szabadtéri 
égetés újraszabályozásának elmaradása esetén, a hatályos jogszabályok következményeként
a lakosság a növényi hulladékától csak komposztálással tudna megszabadulni.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


