ELŐTERJESZTÉS
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE
Ügyiratszám: 1439-42/2015.
Tárgy: Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi ülésen levette napirendről a képviselő-testület a belterületi égetés szabályairól szóló
helyi rendelet-tervezet megtárgyalását.
2015. március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló
54/2014.(XII.5.) BM rendelet, melynek 225. § (1) bekezdése a következőket mondja ki:
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.
Ez azt jelenti, hogy egész évben tilos az égetés, így ha belterületen szabadtéri égetést végez
valaki, és a települési önkormányzat azt helyi rendeletében nem engedélyezte, vagy
engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték,
a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást, melynek eredménye a
bírság.
Mivel Csanádpalotán a családi házas építkezés a jellemző, nagyon sok olyan növényi hulladék
keletkezik, melyet a lakosok égetéssel szoktak megszűntetni. Ez azonban a fent hivatkozott BM.
rendelet szerint tilos, kivéve, ha az önkormányzat rendeletben szabályozza a belterületi égetés
szabályait és a lakosok a rendeletben foglaltak betartásával végzik az égetéseket. Ennek a
helyzetnek a megoldására elkészült a rendelet-tervezet. A tervezetben üresen hagytuk az
égetésre nyitva álló időtartamot. Ez az önkormányzat saját hatáskörben döntheti el, hogy hogyan
állapítja meg. Ez lehet például: heti egy nap, havi egy nap, meghatározott időszak,időtartam stb.,
tehát bármely olyan időszak, amely a településen megszokott, életszerű.
Megítélésem szerint Csanádpalotán a kerti hulladékok, lenyesett ágak, a kaszálék, a fűhulladék
elhelyezése gondot jelenthet a lakosoknak, ha az önkormányzat nem határoz meg az égetésre
nyitva álló időszakot. Mindaddig, míg helyi rendelet nem határoz meg ilyen időszakot, bárki, aki
égetésbe kezd, jogszabálysértést követ el, melynek a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján
20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabása lehet a következménye
alkalmanként.
Kérem, hogy a képviselők vitassák meg a rendelet-tervezetet, majd hozzák meg döntésüket.

Csanádpalota, 2015. május 21.
Kovács Sándor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a belterületi szabadtéri égetés szabályairól szóló
___/2015. (……..) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
1.

Társadalmi hatása:
van
Az OTSZ-ben foglalt általános tűzgyújtási tilalom melletti helyi szabályok kialakításával
a lakosság normakövetése és a közösségi együttélés szabályozottabb keretekbe kerül.

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

nincs

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

van

Az égetés szabályozott keretei meghatározzák, mi égethető el, tiltja az egészségre
káros anyagok elégetését
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
Mindaddig, míg helyi rendelet nem határoz meg ilyen időszakot, bárki, aki égetésbe kezd,
jogszabálysértést követ el, melynek a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 20.000
–

60.000,-

Ft-ig

terjedő

tűzvédelmi

bírság

kiszabása

lehet

a

következménye

alkalmanként.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállása:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
fennállnak.

RENDELET-TERVEZET
a belterületi szabadtéri égetés szabályairól
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 12) pontja, valamint a Környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja , és 48. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Csanádpalota város közigazgatási belterületére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a területi hatály szerint fekvő ingatlan tulajdonosára,
birtokosára vagy használójára.
A szabadtéri égetés szabályai
2. §
(1)
(2)
(3)

A település belterületén kizárólag telken belül, illetve az azt határoló közterületen
keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg szabadtéri égetéssel.
Az égetés során kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (pl.:
műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek hulladékai) nem égethető el.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
3. §

(1)
A település belterületén az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetésére
………………………………………………………………. A határidők kezdő- és utolsó napján
az égetés végezhető.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott időszakokon belül is tilos égetni szombaton,
vasárnap és ünnepnap.
(3)
Tűzgyújtási tilalom időtartama alatt szabadtéri égetést végezni tilos.
4. §
(1)
Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni
úgy, hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
(2)
A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni,
hogy az arra veszélyt ne jelentsen.
(3)
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
5. §
(1)
Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad
végezni.
(2)
Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(3)
Az égetés gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
(4)
A szabadtéri égetés során tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén a

tüzet azonnal el kell oltani.
(5)
Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz eloltható.
(6)
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, hamu lelocsolásáról vagy földdel történő lefedéséről.
Egyéb rendelkezések
6.§
Amennyiben a szabadtéri égetésre az e rendeletben foglaltaktól étérően kerül sor, a
tűzvédelmi hatóság hatósági eljárást indít és a szabálytalanságot elkövetővel szemben
tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Záró rendelkezések
7. §
(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetésről a helyben szokásos
módon a jegyző gondoskodik.
Csanádpalota, ……………….

Kovács Sándor
polgármester

Dr. Barna Angéla
jegyző

Kihirdetve:
Csanádpalota, …………….
Dr. Barna Angéla
jegyző

