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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény 
felhatalmazása értelmében az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel 
történő megállapítására teszünk javaslatot. 
A rendelet tervezetet elkészítettük, mely alapján az előírások betartása mellett lehet az avar és kerti 
hulladékot elégetni. Az égetés időszakára két alternatívát dolgoztunk ki.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kerti zöldhulladékok elégetésével jelentős mennyiségű 
légszennyező anyag, többek között szén-monoxid, tüdőkárosító nitrogén-oxidok, szénhidrogének, 
rákkeltő részecskék stb. kerülnek a levegőbe. Az sem lesz ritka, hogy a meggyújtott zöldhulladékba 
műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a légszennyezést. 
Törekedni kell tehát arra, hogy a háztartásokban keletkező zöldhulladék nagy része hasznosításra 
kerüljön, keresni kell a lehetőségeket, hogy folytatódjon a 2010-ben jól sikerült komposztálóláda 
ajándékozó program.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja. 
A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, 
szervezetek / véleményezésre jogosultak / véleményt nyilváníthatnak: 

a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon 
megadott elektronikus levélcímen, 
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon. 

2./ A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldi a Közép- Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. 
 Határidő: 2012. december 5. 
 Felelős: polgármester 
3./ A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a javaslatot 
ismételten megtárgyalja. 
  Határidő: a képviselő-testület decemberi ülése 
     Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2012. november 12. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 

 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

../….. (……..) önkormányzati rendelete 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 
1.§ Az rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a 
megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel 
elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának 
csökkentését. 
 
2.§ A rendelet területi hatálya Pásztó közigazgatási területére terjed ki. 
 
3.§ A rendelet személyi hatálya Pásztó város közigazgatási területén a természetes személyekre, a 
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
4.§ E rendelet alkalmazásában: 
a) avar és kerti  hulladék: falomb,avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék. 
 
b) közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, amely belterületből és 
külterületből áll. 
 
c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, 
haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak. 
 

II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 

 
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai 

 
5.§ A város területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 
 
A alternatíva 
6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése egész évben hétfői és csütörtöki napokon 1000-1800 
óráig megengedett.  
 
B alternatíva 
6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése egész évben hétfői és csütörtöki napokon 
megengedett.  
 
7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak 



szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett 
időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben. 
 
(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete 
mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és 
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
 
(3) 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 eloltható. 
 
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem 
veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott, növényi hulladék égetése tilos. 
 
(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, 
illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 
 
(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye 
a tűz feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 
 
 8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények 
 

9.§ (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. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
10.§ (1) E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba. 
 
Pásztó, 2012. november 12. 
 
 

Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
           polgármester               címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. január … 
 
 
 
    Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
            polgármester     címzetes főjegyző 
 
 



A helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX törvény ( a továbbiakban: Jat .) 
18.§-ában foglalnak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 
 

Általános indokolás 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
szóló ......./……./..../ önkormányzati rendeletéhez. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) 
pontja lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendelet keretében szabályozzák 
az avar és kerti hulladékok égetését. 
 
A képviselő-testület többszöri kérésére a rendelet tervezetet elkészítettük annak érdekében, hogy a 
város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére olyan helyi szabályt 
állapítsunk meg, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, 
ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának 
csökkentését. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1.§ - 3. §-hoz 
 

A rendelet célját, területi és személyi hatályát meghatározó rendelkezés. 
 

A 4.§-hoz 
 
A rendelet alkalmazása szempontjából releváns fogalmakat tartalmazó rendelkezés. 
 

Az 5.§ - 8.§-hoz 
 
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályait meghatározó rendelkezés. 
 

A 9.§-hoz 
 
Az eljáró hatóságot és jogkövetkezményeket tartalmazó rendelkezés. 
 

A 10. §-hoz 
 

 A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés. 
 
 
Pásztó, 2012. november 12.                                                                            

 
 
 
 

Sisák Imre 
                  polgármester 
 
 


