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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2020. november 18-i polgármesteri döntéshozatallal került elfogadásra a 
környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, és a helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.).  
 

Az Ör. 1. §-a így szól: „Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
1-5. §-a.”  Ez a rendelkezés az Ör. szerint 2021. január 1-jén lép hatályba. 
 
A polgármesteri döntéshozatalt követően 2020. december 3-án lépett hatályba a 
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 
szabályokról  szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet). 
 
A Kormányrendelet 1. §-a a következőképpen rendelkezik: „A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. 
január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel 
történő megállapítása.”  
 
A Kormányrendelet idézett szabályozása miatt, a november 18-i hatályon kívül helyező 
döntést felül kell vizsgálni, és önkormányzati rendeleti szabályozással döntést kell hozni 
az Ör. 1. §-ának hatályba nem lépéséről annak érdekében, hogy 2020. december 31-
ét követően is hatályban maradjon a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet 1-5. §-a. 
 
Ugyanakkor a Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő nappal 
történő hatálybalépéssel pedig rendelkezni kell a környezetvédelemről szóló 18/2014. 
(VI. 30.) önkormányzati rendelet 1-5. §-ának hatályon kívül helyezéséről. 
 
Ezen előzmények alapján teszek javaslatot önkormányzati rendelet rendelkezésének 
hatályba nem lépéséről és a környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet megalkotására a rendelettervezet szerinti 
tartalommal. 
 
Megjegyzem, elképzelni sem tudom, hogy a fent idézett Kormányrendelet 1. §-ának 
mi értelme van, mi köze van a járványügyi vészhelyzet megoldásához? Ez, sajnos úgy 
tűnik, csak egy újabb értelmetlen döntés, ami környezetvédelmi szempontból is erősen 
kifogásolható.  
 



A kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet támogatni és a 
döntésemet tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2020. december 15. 
 
         Fiskál János 
 
          



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
…/2020. (...) önkormányzati rendelete  

 
önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályba nem lépéséről és a 
környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő -testületének hatáskörében eljáró Eplény 
Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,  
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,   
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. §   Nem lép hatályba Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, és a helyi adókról szóló 
15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül 
helyezéséről szóló 20/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 

 
2. §   Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

környezetvédelemről szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1-5. 
§-a. 

 
3. § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2021. január 1-jén 

lép hatályba. 
 (2)  A rendelet 2. §-a a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép 
hatályba. 

 
 

 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 

  



Előzetes hatásvizsgálat  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő -testületének Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendelete 

rendelkezésének hatályba nem lépéséről és a környezetvédelemről 
szóló 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló…/2020.(…) 
önkormányzati rendelet megalkotásához 

 
  

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 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 

 
A tervezet társadalmi hatásai:  
A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. 

  A tervezet gazdasági hatásai:  
A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.  

 A tervezet költségvetési hatásai:  
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.  

 



b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye a 
lebegő hatálybalépési időponttól függ. A Kormány döntése alapján, 2020. január 
1-től az önkormányzati rendelet 2. §-ának a hatálybalépésig elégetett kerti 
hulladék, avar környezet és egészségkárosító hatásával kell számolni. 

 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 A tervezet adminisztratív terheket az Önkormányzatnál nem keletkeztet. 
  

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei:  
Az önkormányzati rendelet megalkotását a veszélyhelyzet ideje alatt 
alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról  szóló 549/2020. (XII. 
2.) Korm. rendelet hatályba lépése teszi szükségessé, mely szerint „A környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől 
eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.”  
  
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. 

 

 
 


