Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete

202^. március 11-i ülésének

j_. napirendi pontja
Tárgy; A köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (7.22.) önkormányzati rendelet

módosítása
Előadó; Szabó Péter polgármester

véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Városépítő Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

2020. január 22-i hatállyal módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(X11.5.) BM rendelet (OTSZ).
Ez a jogszabály eddig is tiltotta az avar és a kerti hulladékok belterületen történő égetését,
de a tiltás a központi szabályozás alapján a továbbiakban a külterületen lévő zártkerti
ingatlanokra is kiterjed.
A környezet védelme érdekében javaslom az eddigi szabályozás fenntartását azzal, hogy a
külterületeken lévő zártkerti ingatlanok esetében az önkormányzat éljen a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény (Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt szabályozási hatáskörével, és az OTSZ 225. § (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérően - az eddigiekhez hasonlóan - ezeken a helyeken továbbra is tegye
lehetővé a kerti hulladék és az avar nyílt téri égetését, figyelemmel a helyi kertművelési
szokásokra.

A Kvtv. 48. § (3) bekezdése szerint kikértük a Tolna Megyei Kormányhivatal véleményét a
rendelet-tervezettel kapcsolatban, továbbá azt tájékoztatásul megküldtük a szomszédos
önkormányzatoknak.

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2020. február 5-én megérkezett véleményében javasolta a
a 14/A. § (4)-(5) bekezdésének, továbbá a 14/B. § b) pontjának a rendelettervezetbe történő
beépítését és annak ezzel együtt történő elfogadását.
Az előterjesztés 1. melléklete az előzetes hatásvizsgálati lapot, 2. melléklete a rendelet
indokolását, 3. melléklete a módosító rendelet tervezetét tartalmazza.
A rendelet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX.
törvény (Mötv.) 50. §-a alapján minősített többség szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy a rendeletet a fentiek és a mellékletben csatolt dokumentumok
alapján elfogadni szíveskedjenek!
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Döntési javaslat;

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015.
(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2020. február 28.

Szabd Péter
polgármester
i
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1. melléklet
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Paks város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (...) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján)
1. A rendelet tervezet jelentősnek ítélt hatásai:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Nincsen.
b) Környezeti és egészségügyi következményei:

2020. január 22-i hatállyal módosult az OTSZ. Ez a jogszabály eddig is tiltotta az avar és a
kerti hulladékok belterületen történő égetését. Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet, azaz ezen
hulladék belterületi égetésének tilalma és külterületi égetésének lehetősége fennmaradjon,
szükséges a módosító rendelet megalkotása. Ez a környezetvédelem szintjében a jelenlegi
helyzethez képest változást nem okoz.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:

Nincsenek.
2. A rendelet megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem lehetne a külterületen lévő zárt kerti
ingatlanokon avart és kerti hulladékot égetni, ami jelentős eltérést eredményezne a helyi
kertművelési szokásokban. Erre a lakosság ma még nincs felkészülve.
3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendelet alkalmazása következtében felmerülő feladatok ellátásához a hivatal személyi,
szervezeti, tárgyi feltételei rendelkezésre állnak.
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2. melléklet
INDOKOLÁS
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (III...) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

2020. január 22-i hatállyal módosult az OTSZ.
Ez a jogszabály eddig is tiltotta az avar és a kerti hulladékok belterületen történő égetését,
de a tiltás a központi szabályozás alapján a továbbiakban a külterületen lévő zártkerti
ingatlanokra is kiterjed.

A környezet védelme érdekében javaslom az eddigi szabályozás fenntartását azzal, hogy a
külterületeken lévő zártkerti ingatlanok esetében az önkormányzat éljen a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény (Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt szabályozási hatáskörével, és az OTSZ 225. § (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérően - az eddigiekhez hasonlóan - ezeken a helyeken továbbra is tegye
lehetővé a kerti hulladék és az avar nyílt téri égetését, figyelemmel a helyi kertművelési
szokásokra.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-2. §-hoz:

A módosítás továbbra is lehetővé teszi a külterületi és külterületi zártkerti ingatlanokon
(azokon belül is - a Tolna Megyei Kormányhivatal javaslatára - a szociális intézmények,
köznevelési intézmények, ifjúság-, és gyermekvédelmi intézmények, sportlétesítmények,
valamint szabadidő eltöltésére szolgáló szabadtéri létesítmények 100 méteres körzetén
kívül eső területeken) az avar és kerti hulladékok égetését, azt ésszerű, a békés egymás
mellett élés követelményéből, továbbá a környezetvédelmi érdekek érvényesítéséből
fakadó korlátok közé szorítva (pl. október és március között nem, szeles időben nem, csak
meghatározott napközbeni időszakban és környezetkímélő anyagok használata mellett).
A 3. §-hoz:

A hatályos rendelet a benne foglalt rendelkezések ellenőrzésének feladatkörét a közterület
felügyelethez rendelte, utalva arra, hogy ez nem érinti a város tisztifőorvos és a rendőrség általános
feladat- és hatáskörét. Mivel a rendeletben több olyan szabályozás is található, ami más hatóságok
feladat- és hatáskörére is utalást tartalmaz, így ezt a kivételi szabályt általánosságban, valamennyi
hatóságra ki kell terjeszteni, nemcsak a jelenleg megnevezettekre.
A 4. §

hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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3. melléklet
Paks város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (...) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról*

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
11. pontjában, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili,
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 48, § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.

§

A köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi Lili, törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kopott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában és a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 46. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:”
2.

§

A Rendelet a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„ 7/A. Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok

14/A. §
(1) Elégetni csak elszáradt, folyamatos, intenzív lánggal égethető állapotú kerti növényi
maradványt (a továbbiakban: kerti hulladék) és avart lehet, a tűzvédelmi és levegő
védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával.
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{2} Kerti hulladékot és avart égetni - amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom - az alábbi
helyeken, időszakban és feltételekkel lehet:

a)

külterületen és külterületi zártkertekben a szociális intézmények, köznevelési
intézmények, ifjúság-, és gyermekvédelmi intézmények, sportlétesítmények, valamint
szabadidő eltöltésére szolgáló szabadtéri létesítmények 100 méteres körzetén kívül eső
területeken,

b) szélcsendes időben,

c) márciustól 1-tőlszeptember30-ig, naponta 9.00 -15.00 óra között, a vasárnapok, továbbá
március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20. kivételével.
d) az égetés gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj), légszennyező vagy bűzös
segédanyag nem olkalmazhotó.
e) az égetendő kerti hulladék és avar nem tortalmazhot a hulladékról szóló törvény szerinti
egyéb hulladékot. ”
3. §

A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) /\z e §-bon foglalt rendelkezések nem érintik a hatóságok jogszabályokban foglalt
feladat- és hatásköréből fakadó ellenőrzési és intézkedési jogkörét. ”
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2020....

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2020........................... -i ülésen fogadta el.
Kihirdetési záradék;

A rendelet 2020.......................... -n kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző
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