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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 3-án megtartott nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1.

Eperfesztivál rendezvény szervezésére vonatkozó ajánlattevők meghallgatása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

2.

Óvodai férőhelybővítést célzó pályázat önrészének biztosítása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

3.

Az önkormányzat környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendeletének
módosítása
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 3-án 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán
Távol maradt képviselők:

-

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a
képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2015. (03.04.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

1. Eperfesztivál rendezvény szervezésére vonatkozó ajánlattevők meghallgatása
A Varioevent Kft. levele:
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
dr. Sajtos Sándor Imre
Polgármester
Kossuth Lajos u. 4.
Tahitótfalu
2021
Varioevent Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Lukács u. 4. 1/3
Levelezés: 2040 Budaörs, Budapesti u. 123.
Képviseli: Veégh Attila
info@mangalicafesztival.hu
06-70-4286597
Tárgy: 17. Tahitótfalui Eperfesztivál
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
2008 óta szervezzük a Mangalica Fesztiválokat, nyolc budapesti öt debreceni, két
szombathelyi, három székesfehérvári és három szegedi fesztivállal túl vagyunk a 21.
Mangalica Fesztiválon. A fesztiválsorozat 2010-ben vált országos rendezvénnyé. Eddigre az
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érdeklődés a mangalica termékek iránt olyan mértékű lett, hogy szükségessé vált további
helyszíneken is megjelenni, és lehetővé tenni az érdeklődők számára a közvetlen találkozást
a tenyésztőkkel. Ennek első helyszíne 2010 tavaszán Debrecen volt, majd ezt követte
Szombathely, Székesfehérvár és Szeged.
A továbbra is ingyenesen látogatható rendezvény igazi értéke egyfajta fair trade mozgalom
beindítása, amely eddig nem volt jellemző a hazai fesztiválok körében. A kilátogató
érdeklődő közvetlenül találkozhat az ország minden pontjáról érkező tenyésztővel és
őstermelővel, sok esetben attól veszi meg a terméket, aki maga állította elő, így a
kereskedelmi láncok kiiktatásával mindenki jobban jár. A vásárló nem kap hamisítványt, csak
a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete által ellenőrzött állományból kikerült végtermék
lehet jelen a rendezvényen, mely szakmai felügyeletét az egyesület garantálja.
A rendezvényeken a kiállítók egységes megjelenéssel, faházakban, a piactéren árusító
kistermelők és a kézművesek is egységes fa szerkezetű installáción árusítanak, így az egész
rendezvény egységes arculattal, népi, folklór hangulatban jelenik meg, és a programok is
ehhez igazodnak.
2011-től a felvállaltuk a hazai kistermelők (sajtkészítők, házi lekvár-szörp, méz, olaj,
fűszer…stb.) támogatását, és minden rendezvényünkön kiemelt helyen termelői piacteret
biztosítunk számukra, kedvezményes megjelenési lehetőségekkel, mely óriási sikert aratott a
vásárlók, és az így lehetőséget kapott termelők között is.
A tenyésztők, kistermelők mellett minden alkalommal lehetőséget adunk magyar kézműves
termékek készítőinek, iparművészeknek a bemutatkozásra. A rendezvényen belül kézműves
utcát alakítunk ki, ahol a termékkészítők egységes, fa szerkezetes standokon állítanak ki.
A fesztiválról képek és videók az elmúlt évekről a www.mangalicafesztival.hu weblapon
elérhetőek.
Tisztelt Polgármester Úr!
2007-óta foglalkozunk szabadtéri rendezvények és fesztiválok szervezésével, pályafutásunk
alatt többször is találkoztunk a Tahitótfalun megrendezésre kerülő Eperfesztivállal. Sok
információt kaptunk a kiállító kollégáinktól, akik az Eperfesztiválon és az általunk szervezett
rendezvényeken is részt vesznek.
Előzetes informálódásunk alapján, a 17. Eperfesztivál megszervezésére az Önkormányzat
még nem kötött szerződést egy rendezvény -szervező céggel sem, így abban bízunk, hogy a
fenti referenciáinkra hivatkozva lehetőséget kaphatunk az idei Eperfesztivállal kapcsolatban
bemutatni az elképzelésünket, a rendezvény tervezett költségvetését és programjait egy
rövid prezentáció során.
Az önkormányzattól anyagi hozzájárulást nem kérünk és nem várunk a fesztivál
megszervezéséhez, minden felmerülő költséget és a teljes infrastruktúra kiépítését és
üzemeltetését vállaljuk, és minden szervezéstechnikai kérdést képesek vagyunk megoldani.
A rendezvény nyereségének 30%-át az önkormányzat részére felajánljuk.
Mellékelve küldjük Önnek írásos bemutatkozásunkat, és kérjük egy személyes egyeztetés
alkalmával hallgassa meg részletes tájékoztatásunkat az általunk képzelt Eperfesztiválról.
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Várva megtisztelő válaszát,
2015. február 17.
Tisztelettel:

Veégh Attila

Veégh Attila (Varioevent Kft. képviselője): köszönjük a meghívást, és azt hogy mindnyájan
megjelentek, ez is azt bizonyítja, hogy jót szeretnének alkotni.
Ezt követően Veégh Attila a Varioevent Kft. képviselője kiegészíti fenti levelét.
Dr. Sajtos Sándor: említette, hogy több helyi kötődésű kapcsolata van.
Veégh Attila: más rendezvényeinken árusítók, már dolgoztak az Eperfesztiválon, de nem
tudnék nevet mondani.
Dr. Sajtos Sándor: a média vonatkozásában több honlap is felmerült, a beadott anyagban.
Kik ezek?
Veég Attila: ezeken a neveken vannak ezek a domain nevek.
Dr. Sajtos Sándor: ez az információ nem helytálló. Szűk méretűnek tűnik a színpad.
Veégh Attila: a színpad méretén lehet változtatni.
Dr. Sajtos Sándor: milyen fellépőkre gondolnak?
Veégh Attila: ez több tényezőtől függ.
Dr. Sajtos Sándor: 15-20000 főben jelezték a látogatottságot. Ezt a számot honnan vették?
Veégh Attila: ez egy becslés, az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Azt gondoljuk, hogy ez egy
reális szám.
Dr. Sajtos Sándor: milyen biztonsági rendszereket kívánnak ilyen létszámnál alkalmazni?
Veégh Attila: komplett katasztrófavédelmi anyaggal rendelkezünk, komoly biztonsági
szolgálattal dolgozunk.
Dr. Sajtos Sándor: a parkolást hogyan tervezik megoldani?
Veégh Attila: esetleg a híd másik oldalánál lévő füves területen.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a finanszírozással kapcsolatban érdeklődnék.
Veégh Attila: a rendezvényeinket mi finanszírozzuk.
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Dr. Pálvölgyi Tamás: két hónap áll rendelkezésükre. Ez az idő elég arra, hogy tudják
finanszírozni a rendezvényt?
Veégh Attila az eddigi rendezvényeiknek az volt a koncepciója, hogy nem elsősorban csak a
fellépők miatt jönnek el az emberek. Költségvetést, és műsortervet nem tudunk előre adni. A
finanszírozással kapcsolatban elégnek kell lenni a két hónapnak.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
megköszönte a Varioevent Kft. képviselőjének a tájékoztatást és a napirendet lezárta.

2. Óvodai férőhelybővítést célzó pályázat önrészének biztosítása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.
Döntéshozatal: egyszerű szótöbbséggel
Az előterjesztést készítette: Ferenczy Barbara pályázati referens
Előterjeszti: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Előterjesztés
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2015. március 04-i ülésére
„Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázaton való részvétel,
továbbá a pályázat önrészének biztosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pont szerint, Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására.
A pályázat célja
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák
kapacitásbővítésére és/vagy új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése
érdekében.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében c) és d) alcél valósul meg, 11.342,-Ft adóerő
figyelembevétele mellett.
A fenti adatok alapján, a támogatás maximális mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 95%-a,
de maximum 1,5 millió forint kialakítandó férőhelyenként, az önerő mértéke pedig 5%.
Tahitótfalu önkormányzata ütemezetten valósítja meg önkormányzati fenntartású
épületeinek költségcsökkentését. Az Almásy utcai óvoda épület nyílászáróinak kicserélése és
fűtésrendszerének felújítása megtörtént. Az épületek további energiafelhasználásának
csökkentéséhez szükség van a külső falak valamint a födémek hőszigetelésére, és a fűtést
ellátó kazán cseréjére.
A 600 adagos konyha és 200 férőhelyes étkező megépítésével lehetőség nyílik az
Önkormányzatunk fenntartásába tartozó Almásy László utcai II. sz. óvoda épületében a
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jelenlegi főzőkonyha megszűntetésére, és helyére két 20 fős csoportszoba, mosdó-wc,
valamint egy öltöző kerülne kialakításra.
A funkciókiváltással a jelenleg hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 162§ (7) bek.
Megfelelően biztosítani tudjuk a 2m2/fő alapterületi előírást, továbbá a tervezett kazáncsere
megvalósításával a környezeti terhelést csökkentését érjük el.
A fejlesztéshez kalkulált építési beruházás költsége 31.737.500,-Ft.
További 2.315.010,- Ft értékben eszközök és felszerelések beszerzésére pályázunk. Az
igényelt támogatás összesen: 34.052.510,- Ft
A szükséges önerő: 1.702.626,- Ft
A pályázat benyújtásához az önerő biztosításáról képviselő testületi határozatot szükséges
csatolni.
A fentiekben előadott tények ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati
javaslat elfogadására:
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2015. (03.04.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pont szerint
meghirdetett „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására”
című pályázaton való részvételt, melynek célja a Tahi II. sz. óvoda bővítése
funkciókiváltással.
A beruházás tervezett összköltsége 34.052.510,-Ft, melyből az
önkormányzat saját forrásként 1.702.626,- Ft önerőt biztosít a költségvetés
K71 sora (ingatlanok felújítása) terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza

Határidő: 2015. 03. 24.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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a

polgármestert

határozat

3. Az önkormányzat környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendeletének
módosítása
A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.

Előterjesztés
3. számú napirendi ponthoz
Tahitótfalu község képviselő-testületének 2015. március 04-én
18:00 órakor megtartandó rendkívüli ülésére
a környezetvédelemről szóló
23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Eőryné dr. Mezei Orsolya
Készítette: Újlaki Anikó jogi előadó
Törvényességi vizsgálatot végezte: Eőryné dr. Mezei Orsolya
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Új jogszabály lép életbe 2015. március 05-én a szabadtéri tűzgyújtási szabályok
vonatkozásában: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(a továbbiakban: OTSZ).
Az új OTSZ-ben több olyan használati előírás szerepel, amely a korábbi rendeletben nem volt
kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen
előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság
körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását
kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben a BELTERÜLETI ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék
szabadtéri ÉGETÉSE TILOS.
KÜLTERÜLETEN kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Mentesül az
égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, a tevékenysége a
károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Ha
jogszabály másképp nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen
tartani.
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A tervezett tarló,- lábon álló növényzet,- avar,- és egyéb növényi hulladék égetésére
vonatkozó kérelmet az irányított égetés helyének, időpontjának és terjedelmének
megjelölésével a megkezdés előtt legalább 10 nappal az illetékes I. fokú tűzvédelmi
hatósághoz írásban be kell nyújtani, melyet követően a hatóság a kérelmet annak
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2600 Vác, Szilassy u. 6-10. tel.: 27/314-005
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra,
perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az
irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy
végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított
égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.
Új előírás, hogy a szabadtéren keletkezett tüzek megelőzése érdekében a terület
tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles a közút mindkét oldalán a közút szélétől mérve
legalább 3 m széles védősávot kialakítani, a védősávval érintett területet éghető
aljnövényzettől, gallytól folyamatosan tisztán tartani.
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Tekintettel arra, hogy a Belügyminisztériumi rendelet magasabb szintű jogforrásnak nem
kell önkormányzati rendeleti szinten szabályozni az égetést, ezért a környezetvédelmi
rendelet vonatkozó szakaszait hatályon kívül kell helyezni.
Jelen előterjesztés mellékleteként becsatoljuk:
- az általános és részletes indoklást,
- az előzetes hatásvizsgálat eredményét,
- a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani:
a) a fizetési kötelezettségekről,
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
c) a szervezet és intézmény alapításáról,
d) az önkormányzat vagyonáról,
e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
szóló rendeletek tervezeteit.
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként
becsatolt, a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletet minősített többséggel fogadja el.
Tahitótfalu, 2014. november 03.
Tisztelettel:
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
Indokolás
I. Általános indoklás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes.
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani:
a) a fizetési kötelezettségekről,
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
c) a szervezet és intézmény alapításáról,
d) az önkormányzat vagyonáról,
e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
szóló rendeletek tervezeteit.
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit.
II. Részletes indoklás
A Rendelet 1. §-ához:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet magasabb szintű
jogszabály, ezért nem kell önkormányzati rendeleti szinten szabályozni az égetést. Az
alaprendelet 3-5. §-a az égetésre vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért azokat
hatályon kívül kell helyezni.
A Rendelet 2. §-ához:
A hatálybalépésre és a kihirdetésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően
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 módosító rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
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Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet magasabb szintű
jogszabály, ezért nem kell önkormányzati rendeleti szinten szabályozni az égetést.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatását vizsgálva megállapítható, hogy társadalmi,
gazdasági hatásként az érintettek számára problémát okozhat az égetés belterületi tilalma,
külterületen az engedély birtokában az égetés megvalósulhat. Költségvetési hatása
egyenlőre nincs.
A rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással jár, nő a levegő tisztasága, viszont
bizonytalan a növényi hulladék sorsa.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Nem releváns.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
Nem releváns.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Jogszabálysértés, törvényességi eljárást vonhat maga után.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta:
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015. (III. 05.) RENDELETE
A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL SZÓLÓ

23/2000. (XII.08.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a munkát és az ülést 19:44 órakor
bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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