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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Az előkészítésben közreműködött: 

      dr. Ballagó Katalin jegyző 

 

Előterjesztés 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló  24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet  módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus  világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett  ki. A  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 

szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes novemberi  ülését 

-hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

-   nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében tervezetk döntést hozni.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetésre kerül sor. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről szóló 24/2010. (XII.31.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 19. §-a szabályozza az avar és kerti hulladékok 

nyílttéri égetésére vonatkozó  helyi  szabályokat. 

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 alapján 2021. január 01-től hatályát veszti a környezetvédelmi törvény 48. § (4) 

bekezdés b) pontja. 

A törvényjavaslat előterjesztői indokolása szerint: 
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A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti 

hulladék égetésének. A levegő nem megfelelő minősége miatt kötelezettségi eljárás van 

folyamatban hazánk ellen. A javasolt módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a 

lakosság egészségének védelmét szolgálja. Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati 

szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével általánossá válik az avar és kerti hulladék 

égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tilalma, ezzel 

a magas levegőterhelésű területeken csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás. 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) 

pontjában kapott felhatalmazás hatályon kívül helyezésével a helyi önkormányzati szabályozás 

sem tartható fenn, mely alapján szükséges  tervezet szerinti módosítás. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS  

1.§-hoz  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása eredményeképpen 2019. március 

15-től lehetővé vált az önkormányzati rendeletek felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó 

bevezető részének módosítása. Ennek alapján került aktualizálásra a Rendelet bevezető része.  

2. §-hoz  

Hatályon kívül helyezésre kerül az avar és keri hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó 

szabályozás. 

3.§-hoz  

Hatályba léptető, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

Aszód, 2020. 11. 16. 

         

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                         polgármester  

 

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  
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Tervezet 

Aszód  Város Polgármesterének  

 ... /............. ( ........ ) rendelete 

a helyi környezet védelméről szóló a helyi környezet védelméről, a közterületek és az 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  24/2010. (XII.31.) önkormányzati 

rendelet   módosításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény 46. § (1) bekezdés c) 

pontjában, 48. § (1) bekezdésében,  valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

88. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1 . § Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  

24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) 

bekezdésében,  valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. §  Hatályát veszti a Rendelet  

a) III. Fejezet Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése alcíme, 

b) a 14. §-a, valamint 

c) a 14/A.   §-a. 
 

3. § Ez  a  rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Aszód, 2020. november „….” 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Ballagó Katalin 

polgármester        jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

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

 

 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének  .../2020. (XI. ...) rendelete   a helyi környezet védelméről szóló a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló  24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet    

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletmódosítással 

általánossá válik az avar és kerti 

hulladék égetésének a levegő 

védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 

tilalma, így a magas 

levegöterhelésű területeken 

csökkenthető a 

légszennyezöanyag kibocsátás. 

Többlet bevételt  a rendelet 

elfogadása  nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Kis mértékű. Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény  V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén elmarad a változások nyomon követése. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   


