
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a település tisztaságának védelméről szóló 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A település tisztaságának védelméről szóló 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

„Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88.§ (4) bekezdés c) pontjában, a környezet védelmének 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) 

bekezdésének 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

meghatározott véleményezési jogkörbe eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el:” 

 

2.§ A település tisztaságának védelméről szóló 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet 4.§-a 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„4. § Belterületi ingatlanok használata során keletkezett száraz állapotú avar és kerti hulladék 

szabadtéri égetése tilos.” 

 

 

3.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2020.szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Az 1.§ 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

(3) 2021. január 1-jén hatályát veszti a település tisztaságának védelméről szóló 5/2015.(V.12.) 

önkormányzati rendelet 4.§-a. 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző 

 

 



 

 

Általános indokolás 
 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a település tisztaságának 

védelméről szóló 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendeletét, amelyben többek között 

szabályozásra került a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály kezdeményezte valamennyi a Sajó Völgye Zóna területén lévő önkormányzatnál az 

avar és kerti hulladék égetés önkormányzati rendelettel történő megtiltását 2020. szeptember 1-

től. 

 

Ennek indoka: 

1. A Sajó-völgye levegőminőségi zóna területén üzemelő OLM mérőállomások 

légszennyezettségére vonatkozó adatai szerint a jogszabályban meghatározott küszöbértéket 

elsősorban a szállópor (PM10) koncentrációja haladta meg, és elsősorban lakossági forrásból 

származóan. 

2. A zóna területén lévő települések lakosai egészségének védelme. 

 

A Kormányhivatal tájékoztatta továbbá az Önkormányzatot, hogy a  Kt. 48. § (4) bekezdés b) 

pontját 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 hatályon kívül helyezte, így 2021. január 1-től az egész ország területén tilos 

az avar és kerti hulladék égetése. 

 

Ezt követően az Önkormányzatnak nincs hatásköre a szabályozásra. 

 

Mindezek alapján javasoljuk Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

település tisztaságának védelméről szóló 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ A rendelet bevezető részét módosítja elhagyva, Kt. 48.§ (4) bekezdés c) pontját, amelyet  

      2021. január 1-től a 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyez. 

 

2.§ A belterületi ingatlanokon keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetését megtiltja. 

 

3.§ Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményüket az alacska@alacska.hu e-mail címre 

küldhetik meg, 2020. augusztus 4-től 2020. augusztus 10-ig. 

 

 

Bogdánné Lengyel Marianna 

     Aljegyző 

mailto:alacska@alacska.hu

