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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

9/2019. (XII.18.) 

Önkormányzati RENDELETE 

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 

1.§ (1) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
(1) A kerti hulladék nyílttéri égetése március 1. és november 30. közötti időszakban kizárólag 
szerdai napon (amennyiben az nem ünnepnap) 11.00 órától 20.00 óráig megengedett, más napon 
és időpontban az égetés tilos. 

 
2.§ Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2019. december 17. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2019. december 18-án 
 
 
 
 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 
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az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

Általános indokolás 
 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) 
pontja kapott felhatalmazás alapján Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletét. 
Tolmács községben az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályait a 12/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet rögzíti. 
A módosítását hatályba lépését követően a rendelet továbbra is lehetővé teszi az avar és kerti hulladék 
égetését, azonban a korábbi szabályozáshoz képest, a környezetvédelmi szempontokat előtérbe 
helyezve korlátozást tartalmaz az égetés időpontjára vonatkozóan. 

 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
 
A nyílt téri égetés időpontjára vonatkozó módosítást, korlátozást tartalmazza. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2020. január 1-jén  lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet – 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-a értelmében - a törvény erejénél fogva a hatályba 
lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
 


