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Napirend: 1.  
 

Ügyiratszám:  1/132-23/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2016. április  7.  -i rendkívüli, nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Uzsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet 
védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester 
 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Molnár Szabolcs főtanácsos 
 

Meghívottak:  - 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján Uzsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)  indokolt a kültéri égetésre vonatkozó részeinek 
felülvizsgálata. 
.  
 
 

Általános indokolás 
 
Az elmúlt időszakban a tavaszi kerttakarítások idején megszaporodtak a kerti avar, hulladék égetések. 
Erre a Rendelet ez idáig lehetőséget biztosított, hétvége és ünnepnap kivételével. Sajnos a tapasztaltok 
alapján –több esetben sajnos tűzoltókat is ki kellett hívni- ezt nem megfelelően végezték az 
ingatlantulajdonosok, veszélyeztetve saját maguk, illetve a község lakosságának értékeit. 
Fentiek alapján javaslom az avar és kerti hulladék kültéri égetés lehetőségének megszüntetését, 
valamint a Rendelet módosítását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
 

 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításának szabályait tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
 

A kültéri égetés szabályait tartalmazza. 
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3. §-hoz 
 
A Rendelet hatályon kívül  helyezendő részeit tartalmazza. 

 
4. §-hoz 

 
 

A Rendelet hatályba lépését szabályozó rendelkezéseit tartalmazza. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
Uzsa, 2016. április 6. 
 
 
 
            Szántói Imre 
            polgármester
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A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
___/2016. (IV.... ) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a 

környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet (továbbiakban Rendelet) 
módosításáról. 

 
 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

  
 
 
1. § A Rendelet 30. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 
„30. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti 

hulladék (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással kell gondoskodni. Az ártalmatlanítás történhet a szervezett 
szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében 
elszállított kerti hulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át.  
 

2. § 1. § A Rendelet 30. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 

30. § (2) Avar és kerti hulladék égetése a község területén szigorúan tilos. Nyílttéri 
tűzgyújtás csak  kerti sütés, grillezés esetében lehetséges megfelelő ,  szélmentes időjárás 
esetén.  

 
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
       Hatályukat vesztik: A Rendelet  30. § (3)-(9) bekezdései,  
 
 
Szántói Imre                  Dr. Gelencsér Ottó 
Polgármester                            jegyző 
 
 
  
Záradék:  
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Uzsa, 2016. április  …... 
 
Dr. Gelencsér Ottó  
        jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

                                                   
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(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”. 
 
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló Kt. rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 
alábbiak szerint összegezhetők: 
 
A tervezet elfogadása esetén bővül a szelektív hulladék gyűjtésének , elszállításának lehetősége , ami 
jelentősen növeli a környezet védelemmel kapcsolatos elvárások teljesítését , erősíti a 
környezettudatos gondolkodást.  
 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Jelentős hatás nem várható. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Az avar és kerti hulladék égetés megtiltása esetében a község tűzvédelmi szempontból biztonságosabb 
lesz. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
Nincs 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A környezet, lakosság védelme. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 
és tárgyi feltételt nem igényel. 


