
BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERÉTŐL 

8172 Balatonakarattya, Iskola u.7.  

 

Előterjesztés 
polgármesteri döntéshozatalhoz történő egyeztetéshez  

 

Tárgy: A helyi környezet védelméről és a településkép tisztaságáról szóló 8/2015.   

(V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Melléklet: Rendelet-tervezet  
 

 

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) 

bekezdése 2021. január 01-től hatályon kívül helyezi a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Ettől az időponttól 

megszűnik a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása az 

avar és kerti hulladék égetésének önkormányzati rendeletben történő szabályozására.  

Az önkormányzat 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül kell helyezni.  

 

A 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel a veszélyhelyzet ismételten kihirdetésre került.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  

„ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.” 

Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti 

összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 

gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

Balatonakarattya, 2020. november 24. 

 

 

 

         Matolcsy Gyöngyi 

            polgármester  

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat 

elvégzéséről, melynek során az alábbiakat kell vizsgálni: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

 

Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosította a lakosság és a nyaraló 

tulajdonosok részére az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható növényi hulladék 

elégetését. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 

7. § (2) bekezdése 2021. január 01-től hatályon kívül helyezi a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Ettől az időponttól 

megszűnik a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása az 

avar és kerti hulladék égetésének önkormányzati rendeletben történő szabályozására. Az 

önkormányzat 8/2017. (V.24.) önkormányzati rendeletének 12. §-át hatályon kívül   kell 

helyezni.  

 

Gazdasági hatás: a növényi hulladékot helyben már lehet hasznosítani, hulladékszállítási 

közszolgáltatás keretében történő elszállítása költséget nem jelent.  

 

Költségvetési hatás: nincs 

 

2. Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglalt előírások a káros 

következményeket minimálisra csökkentik.  

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Számottevő hatás nem állapítható meg. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) 

bekezdése 2021. január 01-től hatályon kívül helyezi a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Ettől az időponttól 

megszűnik a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása az 

avar és kerti hulladék égetésének önkormányzati rendeletben történő szabályozására.  

 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Rendes ügymenetben a feltételek önkormányzatunknál biztosítottak.  

 

 

Indokolás 



 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) 

bekezdése 2021. január 01-től hatályon kívül helyezi a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Ettől az időponttól 

megszűnik a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek törvényi felhatalmazása az 

avar és kerti hulladék égetésének önkormányzati rendeletben történő szabályozására.  

 

Részletes indokolás 

 
Az 1. § rendelkezik arról, hogy a Rendelet 12.§ -a hatályát veszti.  

A 2. § rendelkezik a Rendelet hatálybalépéséről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

……./2020. (XI……..) önkormányzati rendelete 

az avar és növényi hulladék égetéséről szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Balatonakarattya Község Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

 

1.§  

 

A Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és növényi hulladék 

égetéséről szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2021. január hó 1.napján lép hatályba. 

 

Balatonakarattya, 2020. november … 

 

   Matolcsy Gyöngyi                                                                                  Polgár Beatrix 

    polgármester                                                                                              jegyző 

    

Kihirdetve: 

 

Balatonakarattya, 2020. november …. 

 

Polgár Beatrix  

jegyző 

 


