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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület részére 
 
Tárgy: Közigazgatási bírsággal kapcsolatos szabályokat tartalmazó önkormányzati 
rendeletek módosításáról és az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási 
és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló 8/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Indokolttá vált a közigazgatási bírságolással kapcsolatos szabályokat megállapító egyes 
önkormányzati rendeletek módosítása tekintettel arra, hogy azokban a közigazgatási 
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvényre, amely azóta hatályát vesztette, vagy 
olyan más jogszabályokra történik hivatkozás, amelyek időközben már hatályukat vesztették. 
A fentiek miatt a rendeletek szövegét aktualizálni szükséges annak érdekében, hogy azok a 
hatályos, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényre és 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre hivatkozzanak.  
 
A fentiek mellett indokolt az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és 
szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyezni, tekintettel arra, hogy a rendelet léte okafogyottá vált, mivel 
magasabb szintű jogszabály (A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 
is a rendelettel azonos módon kimondja, hogy tilos minden időszakban a település területén 
égetni. Az 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-a a koronavírus járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok a magasabb szintű 
jogszabályban foglaltaktól eltérjenek, azonban ezen lehetőség a veszélyhelyzet megszűnését 
követően már nem lesz megengedett figyelemmel arra is, hogy a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja, amely 
korábban az önkormányzatok részére a szabályozásra a felhatalmazást adta, 2021. január 1. 
napjával hatályon kívül helyezésére került. A magasabb szintű jogszabálytól történő eltérés 
lehetőségével az Önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt sem kívánt élni.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

A fentiek alapján a rendelet megalkotásához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Pontosításra kerül a helyi szabályozás.  

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 A rendeletek módosításának nincs kimutatható környezeti vagy egészségi 

hatása, következménye. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A jogalkotás hiányában az önkormányzati rendeletek nem felelnének meg a 
magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotja a közigazgatási bírsággal kapcsolatos szabályokat 
tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról és az avar- és kerti hulladék 
égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről 
szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2021. 
(… …) önkormányzati rendeletet. 
 
 
Kistarcsa, 2021. április 19. 
 
 Juhász István 
 polgármester 
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