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Tárgy: A szabadtéri égetés szabályozásáról, 

valamint a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 

önkormányzati rendeletek módosítása  

 

Sorszám: IV/3. 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Döntéshozatal módja: 

Minősített többség Mötv. 50. 

§-a alapján 

 

Véleményező 

Bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális 

Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. június 25-i ülésére  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. márciusában fogadta el a 

szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV.02.) önkormányzati rendeletet. A 

rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok 

megállapítása, ami levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja. A 

rendelet területi hatálya Békés város belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetésére terjed ki.  

 

A rendelet 4. alcíme szabályozza a kerti égetésre vonatkozó előírások betartásának 

jogkövetkezményeit.  

„4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények  

10. § (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be 

hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - 

jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet - szabályai 

vonatkoznak.” 

 

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, 

majd annak hatályon kívül helyezését követően a hulladékról szóló törvény ad felhatalmazást, 

a törvényben foglalt kötelezettségek nem teljesítésének jogkövetkezményeként.  

Az a személy, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül 

alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, hatósági 

engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy 

bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy 

képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, 
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hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a 

környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes 

szabályokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére 

kötelezi. A hulladékgazdálkodási bírság mértékét és kiszabásának feltételeit a 

hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 

szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet szabályozza. 

Tekintettel arra, hogy a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltak nem minősülnek hulladékgazdálkodási tevékenységnek, így a 

rendeletben szabályozott rendelkezések be nem tartásának jogkövetkezményeként nem lehet a 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási bírságot 

kiszabni.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza Békés város közigazgatási 

területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást. Tekintettel arra, hogy a 

szabadtéri égetés szabályairól szóló rendeletből a jogkövetkezményre vonatkozó rendelkezést 

hatályon kívül helyezzük, de a jogsértő magatartás jogkövetkezményét szabályozni kell, ezért 

javasoljuk a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet 19/A. §-al 

kiegészíteni. 

 „19/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. 

(IV. 02.) önkormányzati rendelet 5. §- 9. §-aiban foglalt előírásokat megszegi.” 

Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek a rendelet 4. alcímében szabályozott - eljáró 

hatóságok és jogkövetkezmények rendelkezéseit - hatályon kívül helyezni és a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletet 19/A §-al kiegészíteni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a tervezett 

rendeletmódosításával a norma pontosabbá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai 

nem jelentősek. A rendelet-módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének 

részét képező normavilágosság elve. A rendelt-tervezet megalkotásának szükségessége, 

elmaradásának várható következményei: a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltak nem minősülnek hulladékgazdálkodási tevékenységnek, 

így a rendeletben szabályozott rendelkezések be nem tartásának jogkövetkezményeként nem 

lehet a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási bírságot 

kiszabni. A rendelet alkotás elmaradása esetén törvényességi felügyeleti eljárás folytatható le 

az önkormányzattal szemben. Az előzőekre tekintettel a jogsértő magatartás nem maradhat 

jogkövetkezmény nélkül, ezért azt a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
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önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni. A tervezet végrehajtásához szükséges 

tárgyi és személyi feltételek adottak.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet 

megtárgyalását és annak elfogadását. 

 

Békés, 2015. június 18. 

           Izsó Gábor  

         polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

………./………. (… . … .) 

 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 

a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(tervezet) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Hatályát veszti a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV.02.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. alcíme.  

 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Békés, 2015. június 25. 

   

  Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 

      polgármester                          jegyző 

   

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2015.  június …- én 

 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

           jegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………./………. (… . … .) 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Tervezet) 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 19/A. §-al egészül ki: 

„19/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. 

(IV. 02.) önkormányzati rendelet 5. §- 9. §-aiban foglalt előírásokat megszegi.” 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Békés, 2015. június 25. 

   

 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 

   polgármester                          jegyző 

   

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2015.  június …- én 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

           jegyző 

 


