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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. 


