
1 

 

 

7. Napirend  az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 

 

7. N a p i r e n d   

ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány 

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bánk Község Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazása alapján megalkotta az avar és kerti 

hulladék égetéséről szóló 9/2009.(XI.4.) önkormányzati rendeletet, amelyben megállapításra kerültek 

az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályai. 

 
Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2009.(XI.4.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül 

helyezése szükséges az alábbi indokok alapján: 

 A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a 

legegyszerűbbnek tűnő és megszokott megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos központi  
jogi szabályozás alapján azonban tilos. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az 

önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Tekintettel az avar és kerti 

hulladék égetésének jelentős légszennyező, valamint egészségre rendkívül káros hatására, 
mind környezetvédelmi, mind pedig közegészségügyi szempontból az avar és kerti hulladék 

égetése a lakosságra nézve káros és hátrányos. 

 Településünkön a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit 

Kft. szolgáltatásai között biztosított a házhoz menő zöld hulladék begyűjtése és elszállítása. 

Az így elszállított hulladék komposztálásra kerül. A lakosok körében a kerti hulladék kezelése 
tekintetében ez a megoldás ajánlott, mind a környezetvédelemre, mind annak hasznosságára 

való tekintettel.  

 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a www.bank-falu.hu 

honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a 
készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. 

 

Előzetes hatástanulmány 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

 
A rendelet-tervezet: 

― Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet értelmében hatályát veszti az avar és kerti hulladék 
égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Társadalmi szempontból pozitív 
hatásokat hordoz a rendelet hatályon kívül helyezése, mivel a szabadtéri égetés megszűnése 
hozzájárul a környezet, valamint azon belül a levegő védelméhez, az egészségre káros 
légszennyezettség csökkentéséhez. 

― Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
― Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.  

― Környezeti hatás: A rendelet-tervezetben foglaltak szerint hatályon kívül helyezett rendelet 

eredményeként várhatóan csökken a település légszennyezettsége. 
― Egészségi hatás: A rendelet-tervezetben foglaltak szerint hatályon kívül helyezett rendelet 

eredményeként várhatóan csökken a légszennyezettségből eredő egészségügyi kockázat. 
― A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az 

önkormányzati adminisztratív terheket nem érinti. 
― A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelt megalkotását elsősorban az egészséges 

környezethez való jog, mint alapjog érvényesülése indokolja. A környezeti értékek védelme 
főként preventív úton valósítható meg, így indokolt a magasabb szintű központi jogszabálynál 

http://www.bank-falu.hu/


2 

 

 

7. Napirend  az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 

 

megengedőbb helyi szabályozás hatályon kívül helyezése. 

― A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén a 
lakosság számára továbbra is biztosított az avar és kerti hulladék égetése a településen, így 
nem érvényesülnének az önkormányzat – a település lakosságára nézve kiemelten fontosnak 
tartott - környezetvédelmi és egészségügyi törekvései. 

― A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

Bánk, 2019. november 11. 
 

 

Torma Andrea 

polgármester 

 


