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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának 
rendjéről szóló 8/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 10-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésen képviselői indítvány hangzott el az égetésre vonatkozó szabályok 
korlátozásának tárgyában.  

Az indítvány alapján készült el a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2017. (XI.8.) 
önkormányzati rendelet 15. §-ának, azaz az avarégetés szabályainak módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezet. Az ülésen elhangzott javaslat az volt, hogy zöldhulladékot elhelyezni a 
településen az idei évben megnyílt zöldhulladék lerakó telepen lehessen, vagy a 
közszolgáltató által szervezett szelektív hulladékelszállítás útján lehessen megszabadulni a 
kerti zöldhulladéktól. Égetésre pedig, kizárólag abban az esetben kerülhessen sor, ha a fa vagy 
növény ágain, levelein növénybetegségre, gombásodásra, illetve tűzelhalásra utaló jelek 
vannak. E korlátozás bevezetésének célja, a településen, sajnos nem csak égetésre kijelölt 
napon észlelhető álladó füst. A javaslatot tevő képviselő a kivételes esetekre szóló égetési 
napot is kizárólag hétfői napon hétfő reggel 8 órától 19 óráig tartó időszakban javasolta. 

A rendeletben a közterület használattal kapcsolatos szabálysértési tényállást, illetve szankció a 
18. § (1) bekezdésében jelenleg még hatályos, pedig a szabálysértésekről szóló 2012. évi II.  
törvény 2012. április 15-i hatálybalépését követően az önkormányzatok általános 
szabálysértési hatósági hatásköre megszűnt, ezért e rendelkezés hatályon kívül helyezése 
indokolt. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése szerinti előzetes 
hatásvizsgálat: 

1) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az zöldhulladék égetésének időbeli, és tárgyi hatályának szűkítésével vélhetően az egyéb 
szennyező anyagok égetése is csökkeni fog. Gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

ab) környezeti és egészségi következményeit: 
A településen az égetéssel okozott levegőszennyezettség csökkent. A településen a levegő 
egészségesebb lesz.  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A módosító-rendelet elkészítésével, elfogadásával és kihirdetésével kapcsolatosan 
adminisztratív teher elhanyagolható. 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 



A módosító rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzati képviselő és az 
általa képviselt választópolgárok egészséges környezethez való alapjoga sérül.  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek nem adottak, mivel a bevezetésre 
kerülő égetéssel kapcsolatos korlátozások ellenőrzésére a közös önkormányzati hivatal 
dolgozóinak nincs hatásköre. A jogszabály végrehajtásánál a jogalkotó a lakosság jogkövető 
magatartását feltételezi.  

 

I N D O K O L Á S 
 
A rendelet elfogadásával a településen kialakult állandó égetés, valamint a zöld hulladékon 
kívüli, más anyagok  - veszélyes anyagok  - égetése és azok gyakorisága csökken. Annak 
ellenére, hogy veszélyes anyagot tüzelőberendezésben, illetve a kertben, udvaron, stb. égetni 
TILOS, elsősorban télen, de egész évben is rendszeresen lehet érezni a levegőben, hogy a 
településen nem csak tüzelő anyaggal fűtenek. A jogalkotó feltételezi a lakosság jogkövető 
magatartását. A bevezetésre kerülő jogszabály alkalmazásakor vélhetően egészségesebb lesz 
Piliscséven a levegő, ezáltal a légzőszervi megbetegedések csökkenhetnek.   
 

RENDELET RÉSZLETES INDOKOLÁSA 
 

1. § Az alaprendelet 15. § -A (3a), (3b) bekezdéssel egészül ki. 
2. § Hatályon kívül helyezésre kerül szabálysértési tényállás elem. 
3. § Hatályba léptető rendelet 

 

A módosító rendelet- tervezet társadalmi egyeztetése és véleményeztetése az 
önkormányzat honlapján történő hirdetmény útján 2021. szeptember 17. napján 
megkezdődött, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdése 
alapján.  
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