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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                  Telefon: (28)- 507-133 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. május 29-ei ülésére 
 
Tárgy: Az avar-és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási 

tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 2006. február 15.-ei ülésén megalkotta az avar-és kerti hulladék 
égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről 
szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely több 
alkalommal módosításra került.  
 
A Rendelet felülvizsgálata szükséges a gyakorlati tapasztalatokra és az időközben történt 
jogszabályváltozásokra tekintettel. A Rendelet szövege tartalmazza, hogy az ingatlanokon 
keletkező avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálni szükséges és ha ez nem 
lehetséges, akkor a zöldhulladékot a hulladéktárolóban kell elhelyezni. A fenti rendelkezés 
akkor került a Rendeletbe, amikor a hulladékgazdálkodási feladatokat még az időközben 
átalakított KIVÜ Kft. végezte, amely zöldulladékszállítási feladatot nem tudott ellátni.  
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) 
Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése kimondja, hogy ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi 
komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben 
vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a 
közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot - a fenyőfa hulladék kivételével - a 
vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. A fenti rendelkezésnek 
megfelelően került rögzítésre a Rendeletben a zöldhulladék hulladéktárolóban történő 
elhelyezésének lehetősége a nem komposztálható és nem égethető zöldhulladékok 
tekintetében.  
 
Mivel 2017. május 1. napja óta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a ZÖLD Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. végzi Kistarcsa Város területén, amely házhoz menő zöldhulladékszállítást is 
végez, így a fent hivatkozott rendelkezések szerepeltetése a Rendeletben okafogyottá vált, és 
jogszabályellenes is, mivel a gyűjtőedényben történő elhelyezésre jogszerűen csak akkor 
kerülhet sor, ha a közszolgáltató a közszolgáltatási területen a zöldhulladék gyűjtésének 
feltételeit nem biztosítja, amely körülmény jelenleg nem áll fenn.  
 

 



2 
 

A fentiek miatt a hivatkozott rendelkezések aktualizálása vált szükségessé. Indokolt a 
közterületen végezhető hulladékégetésre vonatkozó rendelkezéseket is hatályon kívül 
helyezni, mivel a közterületen hulladékégetés végzését engedélyezni nem javasolt.  
 
A Rendelet a fentiek mellett több olyan tűzvédelmi és levegőszennyezésre vonatkozó 
rendelkezést is tartalmaz, amelyeket magasabb rendű jogszabályok is rögzítenek, így ezen 
rendelkezések Rendeletben történő szerepeltetése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-ában foglaltakba ütközik, mely szerint a jogszabályban 
nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a 
jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A magasabb rendű jogszabályokban 
foglalt tűzvédelmi és levegőszennyezésre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a 
Kormányhivatal illetékes szervei jogosultak eljárni, és jogkövetkezményként bírságot 
alkalmazni, így indokolt azon a Rendelet által közösségellenes magatartásnak minősített 
esetköröket is felülvizsgálni, amelyekkel kapcsolatban közigazgatási bírság kiszabására van 
mód, mivel a más szervek hatáskörébe tartozó jogszabálysértések tekintetében az 
Önkormányzatnak eljárási és bírságolási joga nincs, így ezen jogszabálysértések 
szankcionálására vonatkozó, Rendeletben szereplő rendelkezések hatályon kívül 
helyezendőek.  
 
A Jat. 17.§- a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel 
kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 
 

„17.§ (2) 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.” 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A magasabb rendű jogszabályoknak megfelelő helyi szabályozás.  
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek.  
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotás elmaradása esetén a Rendelet nem felelne meg a magasabb rendű 
jogszabályokban foglalt előírásoknak.  
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az avar-és kerti 
hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott 
légszennyezésről szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… 
(…) önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. május 16.  
   Solymosi Sándor  
       polgármester 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
…/2019. (… …) önkormányzati rendelete 

az avar-és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel 
okozott légszennyezésről szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1. § 
Az avar-és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel 
okozott légszennyezésről szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Komposztálni kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos.” 

2. § 
A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(9) Tilos az avar- és kerti hulladék égetése oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, 
művelődési -és sportlétesítmények 100 méteres körzetében a létesítmény működésének 
ideje alatt.” 

3. § 
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (9) bekezdésében, vagy 5.§-ban 
foglaltakat megszegi a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes 
magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes 
személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

4.  
Hatályát veszti a Rendelet  

a) 3. § (2) bekezdése, 
b) 4. § (1)-(8) bekezdése, 
c) 6. § alcíme és a 6. § (1)-(4) bekezdése, valamint a 
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d) 7. § alcíme és a 7. § (1)-(3) bekezdése. 
 

5. § 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 
Indokolt Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar-és kerti hulladék 
égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről 
szóló 8/2006. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálni, 
mivel egyes rendelkezései még korábbi jogszabályi környezetben kerültek megalkotásra. Az 
időközben megvalósult közszolgáltatóváltásra és jogszabályváltozásokra tekintettel a 
Rendelet bizonyos előírásai nem felelnek meg a magasabb szintű jogszabályokban 
foglaltaknak.  
 

Részletes indokolás 
 
Az 1. §-hoz: 
A rendeletből törlésre került a zöldhulladék hulladéktárolóba történő elhelyezésének 
lehetősége. 
 
A 2. §-hoz: 
A közterületen történő hulladékégetés feltételeit szabályozó rész törlésre került a Rendelet 
szövegéből, és szövegpontosítás került átvezetésre. 
 
A 3. §-hoz: 
A közigazgatási bírság kivetésének szabályai módosításra kerültek, a közigazgatási bírsággal 
sújtható esetek közül törlésre kerültek azok, amelyek tekintetében a Kormányhivatal illetékes 
szervei jogosultak bírságot kiszabni.  
 
A 4. §-hoz: 
Hatályon kívül helyezésre került a Rendelet 3.§ (2) bekezdése, mivel nem indokolt a 
szemétszállítás alá eső és nem eső területeket megkülönböztetni. Hatályon kívül helyezésre 
kerültek a Rendelet azon előírásai is, amelyek magasabb rendű jogszabály által már rendezett 
szabályokat állapítottak meg. 
 
Az 5. §-hoz: 
A Rendelet hatályba léptető rendelkezései kerültek meghatározásra.  
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