Nyergesújfalu Város Önkormányzatának …./2008 (…….) számú rendelete az avar és kerti
hulladék égetésére, a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 7/1997(I.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
( TERVEZET )

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1.) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1.§ (1.) Az avar és kerti hulladék égetésére, a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 7/1997(I.01.) számú rendelet
hatályát veszti.
(2.) Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló
14/2000 (V.01.) számú rendelet 6.§-a hatályát veszti.
2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nyergesújfalu, 2008. április 14.

Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

Indokolás
Jelenleg van egy önkormányzati rendeletünk az avar és kerti hulladék égetésére, a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapításáról. Az ebben
foglaltak szabályozása fontos a lakosság egészségének, jó minőségű életterének fenntartása
érdekében, azonban egyrészt az e rendelet megalkotására felhatalmazó rendelkezést
hatálytalanították, másrészt e kiemelt fontosságú területet ma már kormányrendelet
szabályozza. Ez a rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001(II.14.) Kormányrendelet.. A kormányrendelet többek között a települési jegyző
hatáskörébe telepíti, hogy „ a jegyző ellenőrzi az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
levegővédelmi követelmények betartását” és ehhez ugyanebben a rendeletben szankcionáló
eszközt is biztosít részére.
Az e témakörben megalkotott helyi önkormányzati rendelet –melyet mellékelten csatolok az
előterjesztéshez- betöltötte rendeltetését és célját, de jelenleg teljesen fölöslegesen
párhuzamos szabályozást tartalmaz a Kormány rendelettel és a hatásköröket e magasabb
szintű és később született jogszabály a környezetvédelmi felügyelőséghez és a települési
önkormányzat jegyzőjéhez telepíti.
Az idézett Kormányrendelet egyértelműen szabályozza a következőket:
„5.§ (1.) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való
terhelése.”
„(8.) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles – a diffúz levegőterhelés
elkerülése érdekében – az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról
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gondoskodni. Mulasztás esetén a környezetvédelmi hatóság kötelezést ad ki és a határozatban
előírt kötelezettség megszegése esetén a 8. számú melléklet szerinti bírságot szabja ki.”
„11.§ (1.) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése
tilos.”
(2.) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.””
„(4.) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”
„(5.) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével –
bármilyen más okból eredően kigyullad.”
„(23.§(1.)A levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatokat – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – első fokon a környezetvédelmi felügyelőség, illetőleg e rendeletben
meghatározott esetekben , a települési önkormányzat jegyzője látja el.”
„(4.) A települési önkormányzat jegyzője………….
g.) ellenőrzi az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények
betartását,………
k.) a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében kötelezi az ingatlan tulajdonoság, kezelőjét,
illetve használóját – kivéve, ha a tulajdonos, kezelő, használó az önkormányzat – az ingatlan
rendszeres karbantartására és tisztántartására és a határozatban előírt kötelezettség
megszegése esetén a 8. számú melléklet szerinti bírságot szab ki.”
Fentiekből következően az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére kerül sor. A
rendelet-tervezet (2.) bekezdésében hivatkozott önkormányzati rendelet 6. §-a szabálysértési
és helyszíni bírságolási rendelkezéseket tartalmaz a hatályon kívül helyezendő önkormányzati
rendelethez kapcsolódóan.
Nyergesújfalu, 2008. április 14.

dr. Molnár Lívia
aljegyző

