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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete  
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ában a „hétfői és csütörtöki 
napokon” szövegrész helyébe a „csütörtöki napon” szöveg lép. 

 
2. § A rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.  

 
 
Pásztó, 2020. február 20. 
 
 
 
  Farkas Attila      dr. Sándor Balázs 
    polgármester              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi indokolást csatolom. 
 

Általános indokolás  
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdés b) pontja a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja, hogy helyi rendelet 
keretében szabályozzák az avar és kerti hulladékok égetését.  
A rendelet tervezet elkészítésénél figyelemmel voltunk arra, hogy hogy csökkentsük a város 
lakóinak egymás szükségtelen zavarását. Általában hétvégén szokták a mosást, a takarítást 
elvégezni, és a hétvége szolgál a pihenésre, a rekreációra is. A legtöbb kerti hulladék tavasszal 
és ősszel keletkezik, a rendelet tervezetben meghatározott egy nap annak elégetésére elegendő 
kell, hogy legyen, tekintettel arra, hogy továbbra is előnyben kell részesíteni a komposztálást. 
A rendelet betartása és betarthatósága mindenki részéről csak szervezést igényel. 
A kerti hulladék égetésének teljes körű megvonása a településen nem kivitelezhető, arra nincs 
mód. A lakossági igényekre, illetve a komposztálási lehetőségekre tekintettel egy napot 
indokolt biztosítani a településen.  
 

Részletes indokolás  
 

1. §-hoz 
Az avar és kerti hulladék égetésére eddig biztosított 2 nap leszűkítése heti egy napra az 
általános indokolásban megfogalmazottakra tekintettel. 
 

2. §-hoz  
A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés. 
 
 
Pásztó, 2020. február 20. 
 
 
 
          Farkas Attila 
          polgármester 
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