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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 46. § (1) bekezdés c) pontja biztosítja, hogy települési önkormányzat a környezet 
védelme érdekében a helyi környezetvédelmi feladatok megoldására rendeletet alkosson. 
 
A környezet védelmére vonatkozó helyi szabályozást jelenleg a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
tartalmazza.  
 
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati 
rendelet – megengedi.  
 
A Kvtv. 48. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása, továbbá a belügyminiszteri rendelettel megállapított 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel (továbbiakban: 
OTSZ) összhangban az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti 
hulladék égetését. A külterületen végzett szabadtéri égetést a katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel engedélyeztetni kell, mely engedély illetékköteles az 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (OTSZ) 226.§ (1) bekezdése alapján. 

 
Az avar és kerti hulladék égetési időszaka a város belterületén a Rendelet 3. § (4) bekezdése 
alapján jelenleg: 

„a)  október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 09 és 17 óra között, 
b)  február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között, 
c)  április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,  
d)  az a-c) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 09 és 15 óra között  

lehet égetni.” 
 



A lakosság számára problémát jelent, hogy a nem, vagy nehezen komposztálható növényi 
hulladékától csak a hulladék közszolgáltató által működtetett hulladékudvarba történő 
elszállításával tud megszabadulni. A hulladékudvar azonban csak nyitvatartási időben 
fogadja a hulladékokat, és kizárólag a lakosság számára díjmentes. 
Tapasztalataink és lakossági jelzések alapján a zöldterülettel rendelkező ingatlanoknál a 
nyári és őszi időszakban keletkező zöldhulladék mennyiség nagy terjedelmű, ezért a családi 
házas övezetekben nehezen vagy egyáltalán nem helyezhető el a háztartási, vegyes 
hulladékgyűjtésre rendszeresített edényzetben, elszállítását pedig nehezen tudják megoldani. 
 
Tekintettel a fentiekre az avar és kerti hulladék égetési időszakát javasolt kiegészíteni egy e) 
ponttal a következőképpen: június 1. és október 14. közötti időszakban szerdai és pénteki 
napokon 8 és 18 óra között. 
 
A Kvtv.  48. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú 
rendeleteinek tervezetét, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre 
megküldi. A Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztálya a véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban megküldte, a 
javasolt és elfogadott módosításokat az 1. mellékletben foglalt rendelet-tervezet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a környezetvédelem helyi szabályairól 
szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati 
rendeletének módosítására kidolgozott rendelet-
tervezetet elfogadja és azt ……/2018. (…..) 
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
Tapolca, 2018. szeptember 12. 

 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 



1. melléklet 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 /2018. (       ) önkormányzati rendelete 
 

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló  
22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(2) bekezdésében és a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, 
valamint a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetvédelem általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály Természetvédelmi Osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. §. (4) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki: 
 
e)  június 1. és október 14. közötti időszakban szerdai és pénteki napokon 8 és 18 óra között. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2018. szeptember 21. 
 
 
 
 
    Dobó Zoltán    dr. Németh Mária Anita 

polgármester                    jegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet a lakosság számára hosszabb időtartamot tesz lehetővé a nyári és őszi időszakban  
a kerti hulladékok elégetésére a belterületi ingatlanokon. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezet a lakókörnyezetben élők egészséges környezethez való jogának érvényesülését 
segíti elő. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét a hatályos jogszabályok alapján történő 
környezetvédelmi szabályozás megteremtése indokolja. A belterületen történő szabadtéri 
égetés kiegészítésével a lakosság a nem, vagy nehezen komposztálható növényi hulladékától 
csak a hulladék közszolgáltató által működtetett hulladékudvarba történő elszállításával tud 
megszabadulni. A hulladékudvar ugyanakkor csak a lakossági hulladékot fogadja be 
díjmentesen. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  
 






