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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21-22. §-ai előírják a
jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát.
A szabadtéri tűzgyújtásra, az irányított égetés engedélyezésének szabályaira az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmaz előírásokat. A
rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve,
ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Abban az esetben,
ha belterületen szabadtéri égetést végeznek és a települési önkormányzat azt rendeletében nem
engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, vagy
időpontban végezték, tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 48. § (4) bekezdés b.) és c.) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik
b) * a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével
kapcsolatos eljárásban való közreműködés,
A jelenleg hatályban lévő a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 26.) önkormányzati
rendelet 11. § (2) bekezdése alapján „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.” lehetett égetési tevékenységet végezni.
A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló
2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, így 2021. január 1-től az egész
ország területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi
hatóság elkészítette a „Sajó-völgye” kijelölt zóna levegőminőségi tervének felülvizsgálatát.

A Levegőminőségi terv felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az érintett
önkormányzatok az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozóan szabályokat állapítottak
meg, éltek rendeletalkotási jogukkal. A rendeletek többsége szabályozott időszakokban még
engedélyezi az avar és kerti hulladék égetést. Az Önkormányzatok által – az avar és kerti
hulladék égetésének szabályozása tekintetében – megadott adatokat a hivatkozott
levegőminőségi terv tartalmazza.
A Levegőminőségi terv Intézkedési program 10. B. pontjában „A hosszú távon tervezett
intézkedések és programok részletei, Helyi szintű hosszútávú programok, I/2. A lakossági
tevékenységből származó kibocsátás csökkentése alpontjában az alábbi intézkedés kerültek
meghatározásra a Sajó-völgye zóna lakossági forrásból származó porterhelésének csökkentése
céljából:
„A területi környezetvédelmi hatóság kezdeményezni fogja valamennyi a Sajó-völgye
zóna területén lévő önkormányzatnál az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati
rendelettel történő megtiltását 2020. szeptember 1. határidővel.”
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság
tájékoztatása alapján az avar és kerti hulladék égetés tilalmának 2020. szeptember 1-től történő
bevezetésével kapcsolatos intézkedés megtételére a Sajó-völgye levegőminőségi zóna területén
lévő települések lakosainak egészsége érdekében került sor.
A melléklet szerinti rendelet módosítás alapján a Kt. 48. § (4) bekezdés b.) és c.) pontjában, a
ökológiailag sérülékeny területek kijelölése és a Kormányhivatal tájékoztatása alapján 2020.
szeptember 1-től a város közigazgatási területén a hulladék égetése tilos.
Kormányhivatal felhívta továbbá a figyelmet, hogy a rendelet módosításával egyidőben az
önkormányzat köteles gondoskodni a lakosság tájékoztatásáról a helyben szokásos módon.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való
kiegészítésre és a rendelet-tervezet elfogadására.
Polgár, 2020. július 21.

Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

2

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (…...) 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5.
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 város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. §
(2) A város belterületén a szabadtéri égetés végzése egész évben tilos.”
2. §
A Rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése hatályát veszti.
3. §
Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
Polgár, 2020. július 30.

Tóth József
polgármester

dr. Sivák Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2020. július …..-én.
dr. Sivák Anita
jegyző
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