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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről 
szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosítása vált szükségessé, 
mivel a jogszabályváltozások miatt, a rendelet egyik bekezdése, amely a külterületek 
tűzgyújtására vonatkozik, időközben ellentétessé vált a magasabb rendű 
szabályozással. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § - 228. §-ai 
rendelkeznek. 
 
A változás lényege, hogy minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést 
(tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék), melyet a 2015. 
március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) 
BM rendelet értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 
2015. március 5. napját követően az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel 
engedélyeztetni kell. 
Ezzel a módosítással megszűnt az önkormányzatoknak a külterületek tűzgyújtására 
vonatkozó szabályozási lehetősége is. 
 
Emiatt a fent hivatkozott rendeletünk módosítása, a mellékelt rendelettervezetnek 
megfelelően, csak a 4. § (3) bekezdésének a hatályon kívül helyezésre vonatkozik. 
Egyéb módosítást nem terveztünk. 
 
Belterületi szabadtéri égetésére vonatkozó szabályok: 
A száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot 2015. március 5-től 
belterületen csak abban az esetben lehet elégetni, ha erre jogszabály (pl.: 
önkormányzati rendelet) engedélyt ad, de megoldást jelenthet a házi komposztálás, 
amennyiben erre nincs lehetőségük, akkor a zöldhulladék elszállíttatása. 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más 
jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. 
 
A rendelettervezettel kapcsolatban előzetesen a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményét és a Veszprém 
Megyei Önkormányzat állásfoglalását is megkértük. A hatóság támogató véleményét 
az előterjesztéshez mellékelem. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet 
megalkotására. 
  
Eplény, 2015. június 24. 
 
         Fiskál János  
   



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (...) önkormányzati rendelete 

 
a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,  
a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
véleményének kikérésével és a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása 
alapján a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet 4. § (3) bekezdése. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
  
 
 
 

Fiskál János  s.k. dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …/2015. (…) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 
17.§ (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben (a továbbiakban 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások 
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:  
 A tervezetnek társadalmi hatása nincsen. 
ab)  A Tervezet gazdasági hatása:  
 A tervezetnek gazdasági hatása nincsen. 
ac) A Tervezet költségvetési hatása:  
 A tervezetnek költségvetési hatása nincsen. 
b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A tervezett módosításnak környezeti és egészségi következményei 

nincsenek. 
 



c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 
       A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált 

szükségessé a jogszabályi környezet változása miatt. 
 
3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
 A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 

többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 

 


