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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Az októberi ülésen, a rendeletek felülvizsgálata napirend keretében tárgyaltuk a 
környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítását, 
és a képviselő-testület 60/2018. (X. 31.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy 
az önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a polgármester a 
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre, a Megyei Önkormányzatnak 
pedig állásfoglalás kikérése céljából megküldje. 
 
A környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ának 
(3) bekezdése tartalmazza az égetés szabályait. 
  
A módosítás lényege, hogy az új szabályozás szerint hétköznapokon 10.00 és 18.00 
óra között lehetséges égetés azzal, hogy 17.00 óra után új tüzet gyújtani tilos.  
Az égetési időszak rövidítésének az indoka, hogy sem a kora reggeli, sem pedig a 
késő esti órák, részben a párásság miatt, nem alkalmasak a minél kevésbé 
füstmentes égetés végrehajtására. A légszennyezés mértékét pedig a minimálisra kell 
csökkenteni.  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya VE-09Z-07812-2-2018 számon megküldte az egyetértő 
nyilatkozatát, amelyet az előterjesztés 1. mellékleteként csatolok. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és rendelet 
megalkotására. 
 
 
Eplény, 2018. december 6.  
 
 

Fiskál János   
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (...) 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) b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala véleményének 
kikérésével, és a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről 

szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ának (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3)  Az égetés szeptember 1. és április 30. között lehetséges, 
hétköznapokon 10.00 óra és 18.00 óra között. 17.00 óra után új tüzet gyújtani 
tilos.” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  Jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) 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 
 Az égetési időszak rövidítésének az indoka, hogy sem a kora reggeli, sem 

pedig a késő esti órák, részben a párásság miatt, nem alkalmasak a minél 
kevésbé füstmentes égetés végrehajtására. A légszennyezés mértékét pedig 
a minimálisra kell csökkenteni. 

 
c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 
       A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált 

szükségessé a légszennyezés mértékét csökkentése érdekében. 
 
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. 
 

 
 


