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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és
kerti  hulladék  égetés  szabályairól szóló  33/2021.  (X.  22.)  önkormányzati
rendeletének módosítására

Előadó: A közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. 12. 15.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az avar és kerti  hulladék égetéssel történő ártalmatlanítására Dunaújváros családi házas
övezetében lakók részéről továbbra is jelentős az igény. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 33/2021.  (X.  22.)  avar-  és kerti  hulladék égetés szabályairól
szóló, jelenleg hatályos rendelete csak 2021. december 31-ig teszi lehetővé az avar és kerti
hulladék  elégetését.  A környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.
törvényt  módosító  2021.  évi  XCIX.  189.  §-a  újra  a  települési  önkormányzat  képviselő-
testületének hatáskörébe utalja az avar és kerti  hulladék égetés szabályainak rendelettel
történő megállapítását,  mely 2021.  december  1.  napján lépett  hatályba.  Ezért  szükséges
rendelet módosítása.
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Főosztály/osztály neve: Hatósági Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 37758-11/2021.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó s.k. Főosztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:-
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021.12. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021.12. 03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2021. 12. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021.12. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és kerti

hulladékégetés szabályairól szóló 33/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indoklás

Az avar és kerti  hulladék égetéssel történő ártalmatlanítására Dunaújváros családi házas
övezetében  lakók  részéről  jelentős  az  igény.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése 33/2021.  (X.  22.)  avar-  és kerti  hulladék égetés szabályairól
szóló,  jelenleg hatályos  önkormányzati  rendelete  (a továbbiakban:  avar  és  kerti  hulladék
rendelet) csak 2021. december 31-ig teszi lehetővé az avar és kerti hulladék elégetését. A
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt (a továbbiakban
Ktv.)  módosító  2021.  évi  XCIX.  189.  §-a  újra  a  települési  önkormányzat  képviselő-
testületének hatáskörébe utalja az avar és kerti  hulladék égetés szabályainak rendelettel
történő megállapítását,  mely 2021.  december  1.  napján lépett  hatályba.  Ezért  szükséges
rendelet módosítása.

A  környezetvédelmi  tárgyú  rendeletalkotás  és  rendeletmódosítás  során  szükséges
figyelembe venni a Ktv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdésében
szereplő állásfoglalási, illetve véleményezési jogkört. Ennek értelmében a rendelet tervezetét
a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztályának,
valamint  a  Fejér  Megyei  Önkormányzatnak  véleményezésre,  a  szomszédos
önkormányzatoknak pedig tájékoztatásul, meg kell küldeni.

Ha  az  önkormányzat  nem  él  azzal  a  törvényi  felhatalmazással,  hogy  rendeletben
szabályozza az avar- és kerti hulladék égetést, akkor a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Kormányrendelet 27. §-ban foglaltak alapján tilos a növényi hulladék, így az avar-
és kerti hulladék égetése. A város családi házat övezeteiből  továbbra is nagyszámú  igény
jelentkezik az  önkormányzati  képviselők  felé  a  növényi  maradványok  időszakos
elégetésének  engedélyezésére,  ezért  szükséges  módosítani  az  avar-  és  kerti  hulladék
rendeletet.  A nehezen  komposztálható  növényi  hulladékok  égetését  bizonyos  szabályok
betartásával heti két alkalommal, - az ünnepnapok kivételével - szerdán és pénteken tartjuk
indokoltnak, minden év október 1-től április 30-ig.

II. Részletes indoklás

1.) A mellékelt rendelettervezet 1. §-a az avar és kerti hulladék rendelet bevezető részének
módosítását tartalmazza. 

2.)  A  rendelettervezet  2.  §-sa az  avar  és  kerti  hulladék  rendelet  1.  §  (2)  bekezdésének
módosítását tartalmazza, mely szerint a családi házas és üdülőövezetekben avart és a kerti
hulladékot égetni október 1. napjától április 30. napjáig, - munkaszüneti napok kivételével -
minden héten szerdán és pénteken lehet. Az égetést 9 és 17 óra közötti időszakban lehet
végezni, szélcsendes időben.

3.) A mellékelt rendelettervezet 3. §-a a rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik,
mely szerint a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
 
A rendelettervezet jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A rendelet tervezetnek
elvégeztük a hatásvizsgálatát, mely az előterjesztés 2. mellékletben található. 



A  rendelettervezetet  véleményezésre  megküldtük  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának, mint területi
környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Fejér Megyei Önkormányzatnak. A Fejér Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztályának szakvéleménye a 3. számú, a Fejér Megyei Önkormányzat véleménye pedig
a 4. számú mellékletben található.
Jelen előterjesztést és a rendelettervezetet a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság,
valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  s  jogi  bizottság  2021.  december  15-i  üléseiken
megtárgyalták.  A bizottsági  ülésekre a  közgyűlési  postázást  követően került  sor,  ezért  a
bizottságok elnökei a bizottsági véleményeket a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiekre való tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet terjesztjük a
Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2021. december 16.

Orosz Csaba s.k. Tóth Kálmán s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke



1. melléklet
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2021. (...) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékégetés szabályairól szóló 33/2021. (X. 22.) önkormányzati

rendelete módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  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. §

Az avar- és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X. 22) önkormányzati rendelet
(a  továbbiakban:  avar  és  kerti  hulladék  rendelet)  bevezető  része  helyébe  az  alábbi
rendelkezés lép:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  a  környezet  védelmének
általános szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény 48.  § (4)  bekezdésének b)  pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint 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:”

2. §

Az avar és kerti hulladék rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)  Dunaújváros  családi  házas  és  üdülőövezeteiben  avart  és  a  kerti  hulladékot  égetni
október  1.  napjától  április  30.  napjáig,  -  munkaszüneti  napok kivételével  -  minden héten
szerdán  és  pénteken  lehet.  Az  égetést  9  és  17  óra  közötti  időszakban  lehet  végezni,
szélcsendes időben.”

3. §

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

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila 
polgármester         jegyző

Záradék: A rendelet 2021. december    -én kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
        jegyző




	Ha az önkormányzat nem él azzal a törvényi felhatalmazással, hogy rendeletben szabályozza az avar- és kerti hulladék égetést, akkor a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 27. §-ban foglaltak alapján tilos a növényi hulladék, így az avar- és kerti hulladék égetése. A város családi házat övezeteiből továbbra is nagyszámú igény jelentkezik az önkormányzati képviselők felé a növényi maradványok időszakos elégetésének engedélyezésére, ezért szükséges módosítani az avar- és kerti hulladék rendeletet. A nehezen komposztálható növényi hulladékok égetését bizonyos szabályok betartásával heti két alkalommal, - az ünnepnapok kivételével - szerdán és pénteken tartjuk indokoltnak, minden év október 1-től április 30-ig.

