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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. április 30-án alkotott rendeletet a város környezetvédelméről, 

melyet a 2015. június 25-ei ülésén módosított.  

A rendelet előkészítése során képviselőktől és bizottsági tagoktól kértünk javaslatokat a 

szabadtéri tűzgyújtás időtartamára. Az általuk javasolt időszak március 15-től április 30-ig és 

szeptember 15-től október 31-ig volt. A bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen 

rövidebb időszakra tettek javaslatot.  

A 22/2015. (VI.26.) rendelet 11. § (2) bekezdésében március 16-tól április 1-ig és október 15-

től november 10-ig engedélyezett a város belterületén a kertek takarításából származó száraz 

növényi hulladék szabadtéri elégetése.  

Ez az időszak a tapasztalatok alapján rövidnek bizonyult. Számtalan jelzést kapunk a lakosság 

részéről, mely szerint javasolják meghosszabbítani a kertek takarításából származó száraz 

növényi hulladék elégetésének idejét.  

A fentieket figyelembe véve javaslom a rendelet módosítását az alábbi időpontokra: 

- március 16-tól április 30-ig  

- október 15-től november 30-ig. 

Ez a meghosszabbított időtartam - tekintettel az időjárásra is -  feltehetően elegendő lesz az 

érintett lakosságnak.    

A rendelet-tervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésben foglaltak szerint véleményezésre megküldtük a Hajdú-Bihar 

megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2017. április 10. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…../2017. (…...) önkormányzati rendelet-tervezete  

a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (4) bekezdés 

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A Rendelet 11. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A város belterületén a kertek takarításából származó száraz növényi hulladék szabadtéri 

elégetése az alábbi időpontban végezhető: 

a) március 16-tól április 30-ig, 

b) október 15-től november 30-ig.”  

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Polgár, 2017. április 20. 

 

 

 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária   

polgármester                 jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2017. április ……én.  

 

 

dr. Váliné Antal Mária  

    címzetes főjegyző 

 

 


