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E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

az épített és természeti környezet védelmér l szóló
helyi rendelet el terjesztéséhez

A csatolt jogszabály tervezet el készít jeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások
következményeir l alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe.

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások:

Társadalmi:        a    település    társadalmi   közösségére    jelent s    hatást    gyakorol     a    tárgyi
rendelet-tervezet a hatályos jogszabályok szempontjain alapuló követelményeknek
eleget tev  norma szövege azáltal, hogy a környezet min ségének, a természeti értékeknek a
megóvása érdekében tesz lépéseket a helyi közterületek tisztántartása érdekében, amely nagy
tömegeket érint, hatása id ben elhúzódó, befolyással bír az emberek
mindennapjaira, a jólétére, egészségére egyaránt, nem is szólva a községen átment
forgalom során a településr l alkotott kép, mint információ hatásáról. A településen
él k túlnyomó többsége mez gazdasági tevékenységet folytat, növénytermesztésb l
él, melynek maradványa növényt l függ en vagy zöldtrágyaként beszántással kerül a
term földbe, vagy sajnos madzaggal szennyezett hulladékként kerül ki
hulladéklerakó hiányában illegálisan a bezárt szeméttelepre. A házi  komposztálás és
a közszolgáltatóval való szerz déskötés hiányában  ideiglenes megoldásként ad
lehet séget a településen él k számára az avar és a kerti hulladék évszakhoz, azon belül
naphoz és órához kötve elégetésére, amennyiben arra a település polgármestere engedélyt ad. A
település leveg tisztasága védelme érdekében szükséges a szigorú szabályok
betartatása.

Gazdasági:                 A  település  lakosságára   e   rendelet   gazdasági hatást  is kifejt, hiszen a környezeti
elemek, az épített- és természeti környezet tisztaságának védelme nagyban befolyásolhatja a helyi
gazdaság hatékonyságát azáltal, hogy a település közintézményeit l véd távolságokat
alakítva óvja a bent munkát végz k egészségét azáltal, hogy az avar és a kerti
hulladék égetését feltételekhez köti. Nagy jelent séggel bír, hogy e rendeletben az
avar és a kerti hulladék ártalmatlanítását els dlegesen házi komposztálók kialakításával, az
ehhez szükséges hely hiányában, a hulladékkezelési közszolgáltatást végz vel kötött szerz dés
szerinti elszállítással oldató meg a környezetet kímél , els sorban a leveg  tisztaságát óvó
technológia alkalmazása. A komposztálással a háztartásban  keletkez  hulladékok
hasznosítása nem csak egyéni, de települési érdek is, ami anyagi megtakarításon túl,
kiváltja a kemikáliát, a vegyszeres eljárásokat, ezzel védve a talaj önmegújító
képességét és a növényekbe kerülésével járó láncreakció beindítását.

Költségvetési: Az    önkormányzat  adott éves költségvetésében  külön tételként nem jelenik meg,
de a dologi kiadások között fellelhet  a közterületeken végzett avar összegy jtésére
és - jelenleg komposztálás lehet ségének hiányában – égetésére fordított anyagi
forrás.

Környezeti:              E rendelet-tervezet   minden településen belül  él re,  a  lakosságra  ugyanúgy mint  az
él világ más egyedére, a  környezetre befolyással bír, mivel az avar szerves növény
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része, ugyanúgy a közterületeken, zöldterületeken, mint az önkormányzat
intézményei területén fontos a környezettudatos hasznosítása.

Egészségi: E  rendelet az   egészségi  állapotra  vonatkozó   el írást nem tartalmaz, de közvetett
úton érinti azáltal, hogy az avar és a kerti hulladékok nyílt téren adott feltételek
teljesülése esetén engedélyezett, így azok égetése során felszabaduló anyagok a
leveg  tisztaságát   károsítják,  amely  az  emberi  szervezetre  is  hathat  károsan,   így
ezért is köti szigorú feltételekhez a jogalkotó az avar és a kerti hulladék égetését.

Adminisztratív: Az  apparátuson belül  munkateher növekedést nem vált ki e rendeletben foglaltak
megvalósítása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
törvényben (Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti településtisztasági feladat, a Jat.-ban a helyi
jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a  származékos felhatalmazás
teljesítése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvényben írt kötelezése e rendelet alkotására vonatkozó el írása betartása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló
jogsértés azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal
illetékes f osztálya felügyeleti intézkedésével kényszeríti ki a helyi jogalkotó kötelezettségének
teljesítését. Amennyiben nem fogadja el azt a képvisel -testület, úgy az abban foglaltak
végrehajtása bírósági úton lesz kikényszeríthet . Nagyobb probléma, hogy a jogalkotás
elmaradása jogbizonytalanságot eredményezhet, amely a jogbiztonság
követelményével szembe megy.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest  személyi többlet igény nem szükséges.

C s a n y t e l e k, 2012. május 16.
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