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NYÍREGYHÁZA

kabinet vezetője

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta Nyíregyháza városra vonatkozóan a köztisztaság
fenntartásáról szóló 18/2006. (Vl.1.} önkormányzati rendeletet (továbbiakban : rendelet), mely tartalmazza
az avar és kerti hulladék égetés feltételeit.
A rendelet 11. §-a szerint az avar és kerti hulladékok égetése a családi házas övezetben tűrt állapotként
elfogadottan, az alábbi feltételek betartásával lehetséges:
Az égetés időtartama: március 15-től május 31-ig és szeptember l-től november 15-ig a tűzgyújtási tilalom
betartásával, nappal, szélcsendes időjárási viszonyok között. Szmog-helyzet esetén az avar és kerti hulladékok
égetése tilos.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.) 225.§-a
alapján a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkert i ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos (azaz
csak az adott település önkormányzati rendeletében kijelölt időszakban és módon lehet) .
Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani belterületen, illetve külterületen . Az OTSZ. 226.§-a
alapján külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított
égetést végezhet, ezt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell
jelenteni.
A belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetésének megtiltása előtérbe
helyezheti a komposztálást, mely kiemelt lehet a környezetvédelem szempontjából.
Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség" a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy
ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre . Az értékes szerves-anyagból az
égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő- utánpótlásra,

nagyobb

mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul
elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.
Egy átlagos kerti

tűz,

melyben vegyesen égetünk avart,

fűnyesedéket

és gallyakat, légszennyezést okoz . A

nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég
el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben és szén-dioxid
helyett

mérgező

szén-monoxid keletkezik, amely kis mennyiségben is

mérgező .

Ezen felül tartalma z még, szénhidrogéneket, PM 10-et (10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék)
nitrogén-oxidokat, metil-etil-ketont, melyek hozzájárulhatnak asztmás rohamok; szív és érrendszeri zavarok
kialakulásához, légúti irritációhoz, tüdőgyulladáshoz is.
A másik probléma, hogy a meggyújtott zöldhulladékban műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik,
így már illegális hulladékégetés történik, ami komoly egészségügyi és környezeti kockázatokat rejt. Ezeknek
a hulladékoknak az égetését hatósági

ellenőrzés

során lehet vizsgálni, de az engedélyezett tavaszi és

őszi

tömeges avarégetés során az illegális hulladékégetés ellenőrizhetetlenné válik.
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A fenti megállapítások alapján szükségesnek tartjuk a rendelet avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
lehetőség

megszüntetését, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

48. § (4) bekezdés b) pontja szerint alkotott meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése .

Az avar és kerti

hulladék égetésének tiltásával más helyi önkormányzati rende letünk (Közösségi együttélés szabá lyairól szó ló
és Nyíregyháza város szmogriadó tervéről szóló rendelet) egyes rendelkezési hatályon kívül helyezésre
kerülnek.
A köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (Vl.1.) önkormányzati rende let 11.§. -a az avar és kerti
hulladékok égetésének megszűnésével, a levegő védelméről szóló 306/2010. {Xll.23.) Kormányrendeletben
és az OTSZ.-ben foglaltakat kötelező figyelembe venni. Azokkal szemben, akik megsértik a 306/2010. {Xll.23 .)
Kormányrendelet rendelkezésit, a környezetvédelmi hatóság

levegővédelmi

bírságot szabhat ki, melynek

összege nyílt téri égetés esetén 100 OOO Ft. Az OTSZ. szabá lyok megszegőivel szemben, amennyiben tüzet
okoznak a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20 OOO Ft., a legmagasabb mérték akár 3 OOO OOO Ft.-ot is
elérheti.
A kerti hulladék égetésének tiltása nem egyedi a nem megfelelő l evegőminőséggel rendelkező hazai
nagyvárosok esetében. Ilyen tilalom van érvényben többek között Debrecenben, Egerben, Pécsen,
Kaposváron és Tatabányán is.
Jelenleg városunkban az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított a zöldhulladék
elszállítás valamint az ingatlanhasználó a kerti hulladékot hulladékudvarban elhelyezheti.
Az

Észak-Alföldi

Környezetgazdálkodási

Nonprofit

Kft.-vel

történt

egyeztetés

eredményeként,

a

hulladékudvarokon kívül, a hulladéklerakó telepen külön szolgá ltatási díj megfizetése nélkül helyezhető el a
tavaszi és őszi

időszakban

keletkezett kerti hulladék.

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy Nyíregyháza város belterületén az avar és kerti hulladék égetésének
tiltását, ezáltal a rendelet 11.§.-ának hatályon kívül helyezését.
Kérem Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a rende let módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2020. március 19.

Pató István
osztályvezető
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1. melléklet a VFEJL/139-1/2020. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosításá nak, szükségességének a célja
A rendelet módosítás célja a Magyarország helyi önkorm ányzata iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §

(1) bekezdés 11. pontjával és az Országos
rendelkezéseivel

történő

Tűzvédelmi

Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. S.) BM rendelet

összhangba hozás.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet módosítása megelőző időszakhoz képest a rendeletnek újonnan ke letkező társadalmi-, gazdasági,költségvetési hatása nrncs. A város lakói számára é l hető bb, tisztább környezetet biztosít, a környezet
terhelése mérséklődik.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet módosítása adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet további szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte leket nem igényel.
S. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet módosítása hozzájárul ahhoz, hogy a kerti hulladék, avar

égetésből

származó lakossági

eredetű

PM10 kibocsátás csökken, a város levegőminőség javulni fog.
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2. melléklet a VFEJL/139-1/2020. számú előterjesztéshez:

R E N D E LE T-T E R V EZ E T
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ .. ./.. „„„„„ .. ( .... )

önkormányzati

rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a 48 . § (4) bekezdés b) pontjában és a levegő védelméről szóló
306/2010. (Xll.23 .) Korm. rendelet 27 . § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabá lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése szerinti feladatkörében eljáró illetékes környezetvéde lm i igazgatási szerv véleményének
kikérésével - a követke zőket rendeli el :
1. § Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 11.§. -a .
2. § Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
3.§ Hatályát veszti
a)

a közösségi egyuttélés alapvető szabályairól szóló 48/2013 . (Xll.20.) önkormányzati rendelet 8.§ (3)
bekezdés b} és e) pontja i,

b)

Nyíregyháza város szmogriadó tervéről szóló 32/2010.(X ll.17.) önkormányzati rendelet 16.§(2)
bekezdés d) pontj a,

e)

Nyíregyháza város szmogriadó tervéről szóló 32/2010.(Xll.17 .) önkormányzati rendelet 19.§-a.
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a köztisztaság fenntartásá ról szóló 18/2006. (VI . 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
„„ ... „„/2020. („.. „„„.„„ ) rendelet
általá no s i ndokolása
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban : OTSZ.) 225.§-a
alapján a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztésse l összefüggésben és a belterület i, valamint a
külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri éget ésének ti ltásával
összhangban a helyi rendelet módosítása szükséges.

a köztisztaság fennta rtásáról szóló 18/ 2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására szóló
„.„„„/2020. (.„.„„) rendelet
részle tes

indokolása

1. §-hoz :
Az Ör. 11.§.-a az avar és kerti hulladék égetése hatályát veszti.

2. §-hoz:
A hatálybalépés időpontját jelöli meg.

3. §-hoz:
A hatályát vesztő jogszabályokról intézkedik.
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