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Az előterjesztés rövid tartalma:
Az avar és kerti hulladék égetéssel történő ártalmatlanítására Dunaújváros családi házas
övezetében lakók részéről jelentős igény merült fel. Jelenleg Dunaújváros önkormányzatának
nincs hatályban lévő avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelete, ezért szükséges azt
megalkotni. A 2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi
I. törvény módosításáról, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel
összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet erre lehetőséget biztosítanak
2021. december 31. napjáig.
Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Főosztály/osztály neve: Hatósági Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó s.k.

Iktatószám: 37758-1/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 544-301
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:
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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és kerti
hulladékégetés szabályairól szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletének
magalkotására
Tisztelt Közgyűlés!
I. Általános indoklás
Az avar és kerti hulladék égetéssel történő ártalmatlanítására Dunaújváros családi házas
övezetében lakók részéről igény merült fel. Jelenleg Dunaújváros önkormányzatának
nincs hatályban lévő avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelete, ezért
szükséges azt megalkotni. A 2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni
védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról, valamint a veszélyhelyzet ideje
alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet erre lehetőséget biztosítanak 2021. december 31. napjáig.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Ktv.) 48. § (4) bekezdésének b) pontja, mely felhatalmazást adott a
települési önkormányzatok képviselő-testületének az avar- és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására, 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 és a 11. § (2)
bekezdése 2021. január 1-jével hatályon kívül helyezte. A fentiek alapján 2021. január 1jétől a Ktv. nem ad felhatalmazást az avar és kerti hulladék égetése tárgyában
rendeletalkotásra. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel
összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet) 1. §-a értelmében azonban a Ktv. rendelkezéseitől
eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok rendelettel történő megállapítása. Ez a rendelkezés azonban 2022. január 1.
napján hatályát veszti. A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő
rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet 1. § 29. pontja alapján a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó,
levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja. 2021. szeptember 30-án lépett hatályba a 2021. évi
CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
módosításáról, mely törvény 2022. január 1-jén hatályát veszti. Így a jelenlegi jogszabályi
környezet szerint továbbra alkothat rendeletet a települési önkormányzat képviselőtestülete az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról. Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint: feladatkörében a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Tekintettel
arra, hogy csak törvényben kapott felhatalmazás alapján alkothat a helyi önkormányzat
rendeletet, ezért az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a képviselőtestület csak eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkothatja meg.
Környezetvédelmi tárgyú rendeletalkotás esetén szükséges figyelembe venni a Ktv. 46. §
(2) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdésében foglalt állásfoglalási, illetve
véleményezési jogkört. Ennek értelmében a rendelet tervezetét a Fejér Megyei
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Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, valamint a Fejér
Megyei Önkormányzatnak véleményezésre 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 avarés kerti hulladék égetése. A város családi házat övezeteiből azonban ebben az évben az
önkormányzati képviselők felé nagyszámú igény jelentkezett a növényi maradványok
időszakos elégetésére, ezért előkészítettünk egy külön rendelettervezetet az avar- és kerti
hulladék égetésének szabályozására. A nehezen komposztálható növényi hulladékok
égetését bizonyos szabályok betartásával heti három alkalommal, - az ünnepnapok
kivételével - hétfőn, szerdán és pénteken tartjuk indokoltnak 2021. december 31. napjáig,
illetőleg a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról
szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon
hatályban maradásáig.
II. Részletes indoklás
1.) A mellékelt rendelet 1-3. §-a Az avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó sajátos
szabályokat tartalmazza, összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal. A
rendelkezések kitérnek az avar- és kerti hulladék égetésének helyszíni és időbeli
korlátozására, a levegő terhelésének minimálisra való csökkentését, valamint a
levegőszennyezés megelőzését és a biztonságot szem előtt tartva.
2.) A mellékelt rendelet 4. §-a a rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.
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 és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának, mint
területi környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Fejér Megyei Önkormányzatnak. A Fejér
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztályának véleményét a 3. melléklet tartalmazza. A Fejér Megyei Önkormányzattól az
előterjesztés postázásáig nem érkezett vélemény.
Jelen előterjesztést és a rendelettervezetet a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási s jogi bizottság 2021. október 20-ai 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. október 21.
Orosz Csaba s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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Az előterjesztés 1. melléklete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2021. (...) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékégetés szabályairól
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. §
(1) Avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb
növényi maradványok) hasznosítását, ártalmatlanítását elsősorban helyben történő
komposztálással kell végezni.
(2) Dunaújváros azon területein, ahol az (1) bekezdés szerinti helyben történő
komposztálás nem lehetséges, az avart és a kerti hulladékot külön jogszabályban
meghatározottak szerint kell gyűjteni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében
elszállíttatni.
(3) Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen lebomló), és a komposztálásra
alkalmatlan (vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb mással fertőzött) avar és kerti
hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok)
ártalmatlanítható.
(4) Dunaújváros családi házas és üdülőövezeteiben avart és a kerti hulladékot égetni
2021. december 31. napjáig, - munkaszüneti napok kivételével - minden héten hétfőn,
szerdán és pénteken lehet. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg
hőmérsékleti változásai) miatt 9 és 17 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes
időben.
(5) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az
égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.
2. §
(1) Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése
érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró,
ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelő hatást, tűz- és robbanásveszélyt ne okozzon. Égetni
csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat,
bokrokat ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési
hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
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(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstködriadó és erős szél esetén.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással,
kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz megszűntéről a tűzgyújtás helyszínének
elhagyása előtt meg kell győződni.
3. §
(1) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(2) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más
vegyi adalékanyag.
(3) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
(4) Dunaújváros közterületein tilos az avar és a kerti hulladék égetése.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2021. …-én kihirdetésre került.
Dr. Molnár Attila
jegyző
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