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E l ő t e r j e s z t é s  
A kerti zöldhulladék égetésről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdés b) pontja a képviselő-testület hatáskörében sorolja a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását.  
 
A Képviselő-testület 2014-ben alkotta meg a rendeletét a kerti hulladék nyílt téri égetéséről 
(továbbiakban: Rendelet). 
 
A Rendeletben szabályozásra került a kerti hulladék nyílt téri égetése. A Rendelet 4. § (2) 
bekezdése főszabályként kimondja: 
 
„A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.” 
 
A Rendelet a lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében a 
nem komposztált kerti hulladék nyílt téri égetését február 01-től május 31-ig és szeptember 
01-től november 30-ig terjedő időszakban hétfői és pénteki napokon 8:00 órától 20:00 óráig 
megengedi, azzal, hogy munkaszüneti- és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. 
 
Nagyon fontos a Rendeletnek, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelősége által kért, és a Képviselő-testület által beillesztett 4. § (5) 
pontja: 
 
„Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – 
kizárólag száraz állapotú kerti hulladékkal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, enyhe 
légmozgás mellett (gyenge szél), száraz időben kerülhet sor. Szélcsendes időben az 
égetést kerülni kell. Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.”  
 
Számos bejelentés, panasz érkezett a Biatorbágy Város Önkormányzatához, melyek kérik 
ennek a rendeletnek a módosítását, az égetési napok csökkentését. Továbbá a Szövetség 
Biatorbágyért Egyesület a mellékelt képviselői előterjesztésében szintén kéri a rendelet 
felülvizsgálatát, illetve a levegőtisztaság javításával kapcsolatos intézkedési terv 
kidolgozását. 
 
A rendeletmódosítás tervezete ezeknek a kéréseknek eleget téve az égetés gyakoriságát 1 
napra mérsékli (a hétfői napokat kivenni javasolja). Tervezzük a füstmentes települési 
státusz elérését. Ennek a tervnek a megvalósítására a Depóniával közösen programot 
tervezünk a zöldhulladék kezelés kibővítésére.  
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A Humusz szövetség Nulla Hulladék Kartájához Biatorbágy Város Önkormányzata is 
csatlakozott, és a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kertén belül 
komposztáló ládák beszerzése is tervbe került. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdése alapján a rendelet-tervezetet meg kell küldeni a szomszédos 
önkormányzatoknak tájékoztatásul, véleményezésre az illetékes környezetvédelmi 
igazgatási szervnek.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. november 14. 

Tisztelettel: 
                                                                            Tarjáni István s.k. 

  Polgármester 
 
 
 
Készítette: dr. Szabó Ferenc aljegyző 

 
 

 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (XI. 29.) határozata 

A kerti zöldhulladék égetésről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletét a kerti hulladék nyílt téri égetéséről felülvizsgálta, 

2. az égetésre kijelölt időszakon belül a hétfői napokat javasolja kivenni a rendeletből, 
3. a rendelet tervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a szomszédos önkormányzatoknak 
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre 
megküldi, 

4. intézkedési tervet dolgoz ki a zöldhulladék kezelésére, és a füstmentes települési 
státusz elérésére. 
(A rendelet módosítás tervezet a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: 1-3 pontok 30 nap, 4 pont 90 nap 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 
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Rendelettervezet 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2018. (XII. ….) önkormányzati rendelete a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a kerti hulladék nyílt téri égetéséről 
módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el:  

1. § A kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
4. § (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében a nem 
komposztált kerti hulladék nyílt téri égetésére február 01-től május 31-ig és 
szeptember 01-től november 30-ig terjedő időszakban pénteki napokon 8:00 órától 
20:00 óráig megengedett. Munkaszüneti- és ünnepnapokon az égetés szigorúan 
tilos.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Tarjáni István      dr. Kovács András 

Polgármester      Jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

 
 A kerti hulladék nyílt téri égetéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján következőket rendeli 
el: 

A rendelet célja és hatálya 

1.§ Jelen rendelet célja, hogy a kerti hulladék nyílt téri égetésével okozott 
légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapításával elősegítse a település 
környezete és levegője tisztaságának és lakossága egészségének védelmét.  

2.§ (1) A rendelet területi hatálya Biatorbágy közigazgatási területén levő 
magántulajdonban álló ingatlanokkal határos közterületekre valamint a 
magántulajdonban álló ingatlanokra terjed ki. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya Biatorbágy közigazgatási területén valamennyi 
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre 
terjed ki. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya a magántulajdonban álló ingatlanokkal határos 
közterületeken, valamint a magántulajdonban álló ingatlanok területén keletkezett 
vagy más módon azok területére került kerti hulladékra terjed ki. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

3. § (1) Ingatlantulajdonos: az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a 
tulajdonos személyétől eltér, akkor- birtokában, kezelésében vagy használatában 
levő ingatlanon valamint az ingatlannal határos közterületen kerti hulladék keletkezik 
vagy más módon a birtokába kerül. 
 
(2) Kerti hulladék: 
a) ág,  
b) gally,  
c) lomb, 
d) fa- és egyéb nyesedék, 
e) kaszálék,  
f) lomb,  
g) növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, 
h) gyökérmaradvány,  
i) szár, levél és egyéb növényi maradványok. 
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A kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályai 
 
4. § (1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni. 
 
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. 
 
5. § (1) Biatorbágy város közigazgatási területén – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével- a kerti hulladék nyílt téri égetése tilos. 
 
(2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében a nem 
komposztált kerti hulladék nyílt téri égetésére február 01-től május 31-ig és 
szeptember 01-től november 30-ig terjedő időszakban hétfői és pénteki napokon 
8:00 órától 20:00 óráig megengedett. Munkaszüneti- és ünnepnapokon az égetés 
szigorúan tilos. 
 

(3) A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy 
felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az 
égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az 
égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi 
egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat. 

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari 
eredetű, illetve veszélyes hulladékot. 

(5) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete 
érdekében – kizárólag száraz állapotú kerti hulladékkal, a meteorológiai viszonyokra 
figyelemmel, enyhe légmozgás mellett (gyenge szél), száraz időben kerülhet sor. 
Szélcsendes időben az égetést kerülni kell. Tilos az égetés párás, ködös, esős, 
erősen szeles időjárás esetén. 

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. 

(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

Záró rendelkezések 
 

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
 
      Tarjáni István       dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet 2014. február 28. napján kihirdettem. 
           dr. Kovács András  
  jegyző 
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1. melléklet 
 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
A kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló rendelet-tervezethez 

 
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) 

bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről 
 
 

Rendelet-tervezet 
megnevezése 

A kerti hulladék nyílt téri égetéséről  

Társadalmi hatás Szabályozottá válik a kerti hulladék égetése. 

Gazdasági hatás Nincs. 

Költségvetési hatás Nincs. 

Környezeti következmények Nőhet a levegő szennyezettsége. 

Egészségi következmények Bizonyos betegségekre kedvezőtlenül hathat a kerti 
hulladék égetése. 

Adminisztrációs terhek Nincs. 

A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

A helyi igények kielégítése. 

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

A kerti hulladék égetése nem lehetséges. 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges 

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 
Biatorbágy, 2014. február 28. 
 
 Tarjáni István 
 polgármester 
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Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy Város Polgármestere
Tarjáni István Polgármester Úr részére

Biatorbágy
Baross Gábor u. 2/a.
2051

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a levelünkhöz csatolt előterjesztésünket a soron
következő - 2018. novemberi - bizottsági ülések, illetve a képviselő-testületi ülés napirendjére
határozathozatal céljából felvenni szíveskedjék.

Biatorbágy, 2018november 13.

Üdvözlettel:

Barabás József
önkormányzati képviselő

Bodorkos Ádám
önkormányzati képviselő

Lóth Gyula
önkormányzati képviselő
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Képviselői előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének levegőtisztaság javításával

kapcsolatos intézkedési tervének kidolgozásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata szabályozta a kerti hulladékok égetésének rendjét, egyben
biztosítja alakosság számára a szelektív hulladékgyűjtés keretében a zöldhulladék gyűjtését és
elszállítását.

Javaslatunk célja, hogy a Képviselő-testület mostani döntésével készüljön el egy intézkedési
terv, mely a jelenlegi zöldhulladék kezelését jobban és a lakosság részére is megnyugtatóbban
kezeli. A jelenlegi rendelet, mely a kerti hulladékok égetését szabályozza megérett a
módosításra, lévén nem csökkenti az égetett hulladék mennyiségét, hanem csak szűkíti az
engedélyezett égetés időszakokat, így azokon a napokon koncentrálódik a levegő telítettsége.

Hazánkban több példa is van arra, hogy a települések és közösségek komolyan foglalkoznak a
kérdéssel. Városunk már megtette az első lépéseket, így véleményünk szerint ideje, hogy a
megkezdett úton tovább haladjunk.

Vitaindító anyagként összeszedtünk néhány lehetséges megoldási javaslatot, melyeket
hazánkban alkalmaznak és így az esetlegesen kiválasztott lehetőségekről a gyakorlati
tapasztalattal is rendelkező önkormányzatoktól információt lehet kérni:

- lakossági komposztálási program indítása (pl. Kispest Önkormányzata),
- HUMUSZ szövetséggel való együttműködés (pl. Budapest Főváros Önkormányzata),
- zöldhulladék leadási hely kialakítása (pl. Göd Város Önkormányzata).

Előzőeken kívül lehetőség van még a jelenleg alkalmazott ingyenes elszállítási alkalmak
növelésére, melynek kizárólag költségvetési vonzata van,

A helyi civil szervezetek bevonásával jobban el tudjuk fogadtatni a változásokat és olyan
programokat tudunk közösen elindítani, melyek a szemléletformálást célozzák meg.

A jelenleg alkalmazott égetés rendjének változtatását csak az intézkedési terv elfogadása, a
program beindítása és pozitív eredmény elérése után javasoljuk. Nem tartjuk célravezetőnek a
csak tiltásra alapuló változtatást, főleg ha az a levegő szennyezettségét csak jobban
koncentrálná bizonyos napokra.

Kérjük a Bizottsági és Képviselő-testületi tagokat, tegyék meg javaslataikat.

Tudomásunk szerint ilyen irányú intézkedési terv kidolgozása jelenleg nincs folyamatban.

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2018. november 13. napján készült, melyet annak
végén saját kezű névaláírásunkkal látunk el, valamint minden oldalát szignózzuk.
Előterjesztésünknek nincsen több változata.
Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi vagy humánerőforrás igénye nincs, kizárólag az
intézkedési terv véglegesítése esetén, későbbi költségvetések előkészítésére és elfogadására
van hatása.
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Határozati javaslatunk az alábbi:

„Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2018. (   .   .) határozata
Levegőtisztaság javításával kapcsolatos intézkedési terv késztéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a levegőtisztaság
javításával kapcsolatos intézkedési terv készítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:

1. Megbízza Biatorbágy város Polgármesterét, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a
lehetséges megoldásokkal kapcsolatban az alábbi szervezettel és Önkormányzatokkal,
kérjen tőlük támogató anyagot a saját programjuk megvalósításáról illetve
költségvonzatáról.

a. lakossági komposztálási program indítása (pl. Kispest Önkormányzata),
b. HUMUSZ szövetséggel való együttműködés (pl. Budapest Főváros

Önkormányzata),
c. zöldhulladék leadási hely kialakítása (pl. Göd Város Önkormányzata)
d.

2. Megbízza Biatorbágy város Polgármesterét, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a
szelektív zöldhulladék lakosság részére biztosított ingyenes elszállításának sűrítéséről.

3. Felkéri Biatorbágy város Polgármesterét, hogy a beérkezett válaszok alapján az
intézkedési terv elkészítésének döntéséhez készítsen tájékoztató anyagot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. februári ülésszak
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály”

Biatorbágy, 2018. november 13.
Előterjesztés készítői:

Barabás József
önkormányzati képviselő

Bodorkos Ádám
önkormányzati képviselő

Lóth Gyula
önkormányzati képviselő
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