
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete

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

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 sk.             Ughy Jenőné sk. 
polgármester          jegyző

Kihirdetve: 2015. május 11.

Ughy Jenőné sk. 
            jegyző 


