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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat .../2009. (..) sz. 
önkormányzati rendeletének megalkotására az 
avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a 
háztartási tevékenységgel okozott 
levegőszennyezés szabályairól 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 134/2009. (IX. 8.) számú határozata alapján a 
tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő 
jóváhagyásra. 

Az elkészült rendelettervezet célja, hogy az avar és kerti nyesedékek égetésére, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott levegőszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával 
elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tárgyi előterjesztést a 2009. szeptember 8-i 
ülésén tárgyalta, és a 133/2009. (IX. 8.) számú határozatában javasolta a rendelettervezet 
módosítását azzal, hogy az ingatlanokon keletkező avart és/vagy kerti nyesedéket október 1. és 
november 15. közötti időszakban munkaszüneti nap és ünnepnap kivételével hétköznap 10—-18 
óra között a tűzvédelmi előírások betartása mellett, a környezet zavarása nélkül szabad elégetni. 

oo 

A rendelettervezet a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján 
kiegészítésre került. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a rendelettervezetet tűzvédelmi szempontból 
áttanulmányozta, és az abban foglaltakkal egyetértett. 

A Jogi Bizottság Elnöke a Bizottság döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .. ./2009. 
(..) sz. önkormányzati rendeletet az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól. 

B u d a p e s t , 2009. szeptember 10. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ö 

VUÁ 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

.../2009. ( . .) rendelete 

az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
levegőszennyezés szabályairól 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a 
háztartási tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános előírások 

l-§ 

(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti nyesedékek égetésére, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott levegőszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások 
megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, a kerület területén lévő állami és nem állami szerv, 
egyesület, társulás, illetve magánszemély kezelésében, használatában, bérletében, vagy 
tulajdonában lévő ingatlanra, illetve közterületre. 

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti nyesedéknek minősül Kőbánya 
közigazgatási területén lévő hasznosításra alkalmatlan fü, lomb, gyökérmaradvány, szár, 
levél, nyesedék. 

(4) E rendelet értelmezésében háztartási tevékenységnek minősül a magánszemélyek 
háztartási igényeit kielégítő mindennemű tevékenység, mellyel levegőszennyezést 
okozhatnak, (pl. tüzelőberendezés működtetése, barkácsolás, festékszórás stb.) 

Avar és kerti nyesedékek égetése 

2.§ 

(1) Az ingatlanokon keletkező avart és/vagy kerti nyesedéket október 1. és november 15. 
közötti időszakban munkaszüneti nap és ünnepnap kivételével hétköznap 10—-18—óra között 
a tűzvédelmi előírások betartása mellett, a környezet zavarása nélkül szabad elégetni. 

(2) Tilos az avar és kerti nyesedék égetése a (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, 
párás, ködös időben, erős szél esetén. Tilos továbbá akkor, ha a (1) bekezdésben szereplő 
időszakok az ideiglenesen elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időszakával esnek egybe. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül az avar és kerti nyesedék égetése eseti 
elbírálás alapján a polgármester külön engedélyével végezhető abban az esetben, ha azt 
növényvédelmi szempontok indokolják. 



(4) Amennyiben a lakóingatlanokon keletkező avar és kerti nyesedékeket komposztálással az 
ingatlanon belül hasznosítani nem lehet, úgy avargyűjtő zsákokban kell elhelyezni, melyekből 
őszi időszakban ingatlanonként 5 db. ingyenesen igényelhető az Ügyfélszolgálati Irodán. 

(5) Az avar és a 3 cm átmérőnél kisebb, és 30 cm-nél nem hosszabb kerti nyesedékek kis 
mennyiségben a lakóingatlanokon rendszeresített hulladéktárolókban is elhelyezhetők. 

(6) A lakóingatlanok előtt keletkező avar és kerti nyesedék összegyűjtése az 
ingatlantulajdonosok feladata. 

Háztartási tevékenységgel okozott levegőszennyezés 

3-§ 

(1) Az a magánszemély aki háztartási tevékenység során a levegőt szennyezi, köteles a 
levegőszennyezés megszüntetésére megfelelő intézkedéseket tenni. 

(2) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, gumi, 
vegyszer, festék, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos fűrészpor, ruha stb.) 
nyílttéri égetése, továbbá a tüzelőberendezésben történő égetése tilos. 

(3) Háztartásokban a kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 
fahulladék és egyéb tüzelőanyag háztartási tüzelőberendezésben történő égetése engedély 
nélkül végezhető. 

(4) Az első fokú levegőtisztaság védelmi hatóság azt a magánszemélyt, aki háztartási 
tevékenysége során levegőszennyezést okoz, annak megszüntetése érdekében megfelelő 
elszívó, tisztító berendezés létesítésére vagy más intézkedésre kötelezheti. 

4-§ 

Aki e rendelet 
a) 2. §. (1) és (3) bekezdés kivételével avart és/vagy kerti nyesedéket éget; 
b) 3. §-ában meghatározott módon háztartási tevékenysége során káros levegőszennyezést 
okoz, illetve az elszívó, tisztító berendezést nem, vagy nem megfelelő módon üzemelteti 
szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 



A hivatkozott 1995. évi LIII. tv. 48. §-a 

48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat 
esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál 
kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a 
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás 
szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. 

(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot 
[46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az 
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi 
igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési 
önkormányzatot. 

I. 
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint 
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével 

kapcsolatos eljárásban való közreműködés. 
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott füstködriadó terv rendelettel történő 

megállapítása Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
(6) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg 

államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása; 


