












































































Nadap Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 

Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgármester@nadap.hu 

 
 

 

3. napirend        Ügyiratszám:  

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. április 22-ei rendes nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy: Nadap Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló ren-

delet megalkotása 

 

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester 

 

Készítette: dr. Somogyi Réka igazgatási ügyintéző 

 

Előzetesen tárgyalja: - 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

 

Rendelet    X 

 

Határozat    normatív 

        egyéb 

 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  x 

 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 

 

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja kimondja, hogy a „helyi önkormányzat a helyi 

közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, helyi ki-

tüntetéseket és elismerő címeket alapíthat”. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontja a 

képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként említi a kitüntetések és elismerő címek ala-

pítását.  

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a feladatkörével összefüggő egyes 

kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, pla-

kettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat a helyi önkormányzat képviselő-testülete.  

 

A 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elneve-

zését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elisme-

rések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés 

viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak 

időtartamát. 

 

Fentiek alapján javaslom, hogy alkosson rendeletet a testület a Díszpolgári Cím adományozá-

sáról. Kérem, hogy az önkormányzati rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szívesked-

jenek. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet. 

 

Nadap, 2022. április 13. 

      

 

         Köteles Zoltán 

         polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének     /2022. (IV. .) önkormányzati 

rendelete 

Nadap Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának hasz-

nálatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

Díszpolgári cím adományozásának feltételei 

1. § 

(1) „Nadap Község Díszpolgára’ cím azon állampolgárnak adományozható, aki Nadap község 

érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan ál-

talános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei 

megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, 

továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köz-

tiszteletben áll. 

 

(2) Díszpolgári cím első alkalommal, majd ezt követően is évente legfeljebb egy személynek 

adományozható. 

(3)  A kitüntetés ugyanazon személynek egy ízben adományozható. 

(4)  A Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és tárgyjutalom jár. 

(Tárgyjutalom: díszpolgári lánc, melyen 6 cm széles, 9 cm hosszúságú ovál alakú embléma 

található. Az emblémán Nadap község címere található „Nadap Község Díszpolgára” felirattal.) 

2. §  

Jogok, kötelezettségek: 
  

(1) „Nadap Község Díszpolgára” az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezi azokat a külön jogokat, melyek e rendelet szerint Nadap község díszpolgárait megilletik. 

  

(2) „Nadap Község Díszpolgára”: 

  

            a) Tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület ülésein. 

  

            b) Az önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég és lehetőség  

                 szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 
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            c)  A képviselő-testület ülésein, valamint községi és állami ünnepeken  

                 jogosult viselni az adományozott jelképet. 

  

            d) Díjtalanul látogathat minden – az önkormányzat által rendezett – helyi 

                 közművelődési, művészeti és sportrendezvényt. 

  

            e)  Amennyiben életkörülményei alakulása ezt igényli, vagy szükségessé teszi, 

                az önkormányzat lehetőségei szerint anyagi, erkölcsi, vagy természetbeni 

                segítségben részesíti. 

  

            f)  Elhalálozása esetén – hozzátartozói beleegyezésével – az önkormányzat 

                 saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít a számára. 

  

  

3. §.  

  

Díszpolgári cím adományozásának rendje 
  

  

(1) A Díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárást a képviselő testület folytatja le. 

  

(2) A Díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehet bármely természetes vagy jogi személy úgy, 

hogy a javaslatot írásos indokolással kell, hogy ellássa.  

 

(3) A javaslattétel lehetőségére a polgármester tesz felhívást minden évben a helyben szokásos 

módon. 

  

(4) A képviselő-testület, a közvéleményt figyelembe véve alakítja ki javaslatát. A képviselő-

testület a Díszpolgári cím odaítéléséről a megválasztott képviselők több mint felének a szava-

zatával dönt. 

  

(5)  Díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére a leg-

közelebbi hozzátartozó jogosult. 

 

(6) A Díszpolgári Cím adományozásának időpontja: 

a) nemzeti ünnepeink egyikén vagy  

b) indokolt esetben egyéb, kiemelt esemény kapcsán is átadható a képviselő-testület dön-

tése alapján, de mindig megtartva annak méltóságát. 

 

(7) A Díszpolgári címet ünnepélyes keretek között Nadap község polgármestere adja át. 

  

  

4. §.  

  

A Díszpolgári cím visszavonása 
  

  

(1) A Díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné 

válik. 
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(2) Érdemtelen a Díszpolgári címre különösen az, aki közösségellenes magatartást tanúsít, vagy 

akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltilt. 

  

(3) A visszavonás módjára a 3. § (2) – (5) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

  

5. §.  

  

(1) A Díszpolgári címben részesített személyek névsorát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglaltak érvényesítéséről a képviselő-testület gondosko-

dik. 

(3) A Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat éves 

költségvetésében biztosítja.  

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Köteles Zoltán     Szabóné Ánosi Ildikó 

                         polgármester       jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 

 

Nadap, 2022. április 

        Szabóné Ánosi Ildikó 

              jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a rendelet-tervezethez 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  /2022.(IV.  .) önkormányzati 

rendelete a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

Társadalmi hatása: 

 

A rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy elismerésben részesüljön, aki Nadap község érde-

kében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan általá-

nos elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei meg-

óvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, to-

vábbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztisz-

teletben áll. 

 

Gazdasági, költségvetési hatása:  

A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása minimális. 

 

Környezeti, egészségügyi következményei: 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek nem emelkednek. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ményei: 

A rendelet megalkotása lehetőség, a rendeletalkotás elmaradásának nincs következménye. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogalkalmazáshoz szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak.  

 

Indokolás 

a rendelet-tervezetéhez 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  /2022.(IV.  .) önkormányzati 

rendelete a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

Általános indokolás 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja kimondja, hogy a „helyi önkormányzat a helyi 

közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, helyi ki-

tüntetéseket és elismerő címeket alapíthat”. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontja a 

képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként említi a kitüntetések és elismerő címek ala-

pítását.  

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a feladatkörével összefüggő egyes 
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kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, pla-

kettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat a helyi önkormányzat képviselő-testülete.  

A 24.§ (9) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 

rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerés-

ben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés 

leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, to-

vábbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát. 

Fentiek alapján alkotta meg a képviselő-testület a rendeletet. 

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ -hoz 

Díszpolgári cím adományozásának feltételeit tartalmazza 

 

2.§-hoz  

Nadap Község Díszpolgárát megillető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza 

 

3.§ -hoz  

A Díszpolgári Cím adományozásának rendjét tartalmazza. 

 

4.§ -hoz  

A Díszpolgári Cím visszavonásáról tartalmaz rendelkezést. 

 

5.§ -hoz  

Kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz. 

 

6.§-hoz  

Hatályba léptető rendelkezéséket tartalmaz. 

 

 

 

 

 
 



Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 

Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 

 
 

4. napirend 

  

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. április 22-ei  

rendes nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló  

önkormányzati rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester 

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

Rendelet    X 

 

Határozat    normatív 

           egyedi 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  x 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.    

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés 

b) pontjában foglaltak adtak felhatalmazást arra, hogy a települési önkormányzatok képviselő-

testületei önkormányzati rendeletben állapítsák meg az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályokat.  

Ezt a rendelkezést a 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése 2021. január 1. napjával hatályon 

kívül helyezte, azonban a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel 

összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § úgy rendelkezik, hogy a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől 

eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 

vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel 

történő megállapítása.  

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester az avar és 

a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló   5/2015 (IV.27.) önkormányzati 

rendeletet 25/2020.(XII.15.) rendeletével hatályon kívül helyezte, mely rendelkezés a levegő 

minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálta.  

 

A járványhelyzetre és a lakossági igényekre tekintettel szükségessé vált a korábbi döntés 

felülvizsgálata, ugyanis a bevezetett szigorú intézkedések mind a lakosságra, mind az 

Önkormányzatra kihatnak, az elmúlt időszakban nyújtott ágdarálási szolgáltatást a korábbi 

kapacitással nem tudjuk biztosítani a lakosság részére. 

A rendelet megalkotásával a lakosságnak is több ideje lesz, hogy felkészüljön az avar és kerti 

hulladék égetésének teljes tilalmára. 

 

Nadap, 2022. 04. 13.       

  Köteles Zoltán 

        polgármester 

 

rendelettervezet 

 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2022. (IV…..) önkormányzati rendelete 

az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 48.§ (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint 

környezetvédelmi igazgatási szerv, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995.évi LIII. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér 

Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a következőket rendeli el:  

 



1.§ A rendelet hatálya Nadap község belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetésére terjed ki. 

 

2.§ E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a belterületi ingatlan rendeltetésszerű 

használata során keletkező avar és kerti hulladék, különösen: növények lehullott lombja, 

fanyesedék, kerti és dísznövény elszáradt ága, lenyírt fű, gally, gyom, termesztett 

haszonnövények maradványai, szőlővessző, faforgács, fűrészpor (a továbbiakban: növényi 

hulladék). 

 

3.§ A község területén az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

4.§ (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem 

komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése  

a) minden hónap 1. szerdai napján 8.00 – 18.00 óra, és 

b) minden hónap 1. szombati napján 8.00 – 12.00 óra 

közötti időszakban végezhető. 

(2) Tilos a növényi hulladék égetése ünnepnapokon, valamint a hatóságilag elrendelt országos 

általános tűzgyújtási tilalom ideje alatt. 

 

5.§ (1) A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak 

szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és a kerti hulladék égetése közterületen, valamint az 

4.§-ban engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös, esős időben. 

 

(2) Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos 

felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása 

a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 

 

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.  A 

tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot 

előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem 

veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos. 

 

(5) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari 

eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 

 

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a 

veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő 

lefedéséről. 



 

6.§ Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Köteles Zoltán  Szabóné Ánosi Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Nadap, 2022. április…. 

Szabóné Ánosi Ildikó 

 jegyző 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének    

/2022.(IV...) önkormányzati rendelete 

az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól 

szóló rendelettervezetéhez 

 

Társadalmi hatás: A lakosságnak több ideje lesz, hogy felkészüljön az avar és kerti hulladék 

égetésének teljes tilalmára 

 

Gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet-tervezet a levegő minőségére várhatóan 

kedvezőtlen hatással lesz, azonban a veszélyhelyzet megszűnésével a rendelet hatálya 

mindenképpen megszűnik.   

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az adminisztratív 

terheket csökkenti, ugyanis az ágdarálási szolgáltatásra várhatóan kevesebben fogják jelezni az 

igényüket, ami kevesebb adminisztrációval jár.  

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A járványhelyzet súlyosbodása miatt egyrészt minden intézkedést meg kell 

tenni a személyes találkozások mérséklése érdekében, másrészt az Önkormányzat helyszínen 

bevethető humán erőforrás kapacitásainak csökkentésével is számolni kell. A kormányrendelet 

által biztosított lehetőség alapján történő rendeletalkotás mindezekre a körülményekre reflektál. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi   feltételei 

biztosítottak.  

 



Indokolás 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének    

/2022.(IV...) önkormányzati rendelete 

az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 

 

rendelettervezetéhez 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 

549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § úgy rendelkezik, hogy a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a 

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti 

hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.  

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester az avar és 

a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló   5/2015 (IV.27.) önkormányzati 

rendeletet 25/2020.(XII.15.) rendeletével hatályon kívül helyezte, mely rendelkezés a levegő 

minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálta.  

 

A járványhelyzetre tekintettel szükségessé vált a korábbi rendelkezés felülvizsgálata, ugyanis 

a bevezetett szigorú intézkedések mind a lakosságra, mind az Önkormányzatra kihatnak, az 

elmúlt időszakban nyújtott ágdarálási szolgáltatást a korábbi kapacitással nem tudjuk 

biztosítani a lakosság részére. 

A rendelet megalkotásával a lakosságnak is több ideje lesz, hogy felkészüljön az avar és kerti 

hulladék égetésének teljes tilalmára. 

 

Részletes indoklás  

 

1.§-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

Az avar és kerti hulladék meghatározását tartalmazza. 

 

3.-6. §-hoz 

Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének részletszabályait tartalmazza. 

 

7.§-hoz 

A rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza. 


