Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

8/2015
60/2015.(03.19.)
5/2015.(III.20.)

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 19-én megtartott nyílt üléséről.
Tárgyalt napirendi pontok:
1.

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 19-én
17:45 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt 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, 8 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
60/2015. (03.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet
elfogadta.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. npr. Az önkormányzat
rendeletének módosítása

környezetvédelemről

szóló

23/2000.

(XII.08.)

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és Újlaki Anikó jogi előadó előterjesztését:
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 2015. március 16-án kelt levelében (2. számú levél) a
korábbi, 2015. március 05-én kelt levelét (1. számú levél) kiegészítve pontosította a
tűzgyújtás szabályairól szóló tájékoztatását. (A leveleket mellékeljük.)
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentendre Katasztrófavédelmi
Kirendeltségtől telefonon tájékoztatást kaptunk, hogy Vác Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének fent említett 2. számú levelében sem szerepel pontosan a törvény adta
lehetősége az Önkormányzatnak, miszerint akár kül,- akár belterületen szabályozza az AVAR
és KERTI HULLADÉK égetését.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint:
IV. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI
Kt. 46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet
védelme érdekében
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe
utalt hatósági feladatokat;
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,
valamint
(6) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg
államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása;
Az OTSZ szerint, külterületen az ingatlan tulajdonosa, vagy használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet (tarló, vagy
száraz lábon álló növényzet).
A tervezett irányított égetésre 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),
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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.
Előírás továbbá, 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.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Tekintettel arra, hogy a félretájékoztatás következtében az elmúlt ülésen a 23/2000. (XII.08.)
önkormányzati rendelet, égetésre vonatkozó részét hatályon kívül helyeztük, most a törvény
adta lehetőségünkkel élve, figyelemmel a Belügyminisztériumi rendeletre is újra
szabályozzuk a bel-, illetve külterületi avar és kerti hulladék égetését.
A tarló és a lábon álló száraz növényzet irányított égetését az OTSZ szabályozza.
Jelen előterjesztés mellékleteként becsatoljuk:
- az általános és részletes indoklást,
- az előzetes hatásvizsgálat eredményét,
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- a környezet védelemről szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 2. § (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 környezet védelemről szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletet
módosító rendeletet minősített többséggel fogadja el.
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.
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
11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 2. § (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,
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g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit.
II. Részletes indoklás
A Rendelet 1. §-ához:
Az alaprendelet I. Fejezete a levegő tisztaságára vonatkozó szabályokat tartalmazza.
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
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint:
IV. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI
Kt. 46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet
védelme érdekében
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe
utalt hatósági feladatokat;
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,
valamint
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II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatását vizsgálva megállapítható, hogy társadalmi,
gazdasági hatásként az érintettek a megszokott módon, de szigorításokkal égethetnek,
amely a lakosság egy részének könnyebbséget jelenthet.
Költségvetési hatás: nem releváns
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 szennyezettsége.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
Nem okoz többletmunkát.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Nincs.
Csörgő Mihály: csak az irányított égetésre kell a katasztrófavédelemtől engedélyt kérni. A
külterületi tűzgyújtás lehetőségét előrehoznám 6 órára, mert reggel sokkal jobb
meggyújtani.
Dr. Sajtos Sándor: azért így határoztuk meg, hogy a lakókörnyezetet ne zavarja. Áprilisban
megkezdjük a nyesedék begyűjtését, és meghirdetjük a komposztládák igénylésének
lehetőségét. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet-tervezetet támogatja, 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
5/2015. (III. 20.) RENDELETE
A KÖRNYEZET VÉDELEMRŐL SZÓLÓ

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

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester18:00 órakor megköszönte a Képviselő-testület
munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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