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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
az épített és természeti környezet védelméről szóló  

önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által az épített és természeti környezet 
védelméről szóló 10/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete annak megalkotása óta eltelt idő alatt 
kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért 
szükségszerű annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 
Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír elő a 
jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző számára. 
A rendelet megalkotása  a helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve nagyon fontos a lakókörnyezetünkben 
lévő épületek, azok tartozékai és természeti értékek, fás szárú növények, zöldterületek, zöldfelületek ápolása, kezelése 
szempontjából a jövő nemzedékének való átörökítés, a fenntartható fejlődés miatt, a gazdasági és költségvetési 
hatása a lakosság által környezetkímélő technikák alkalmazásával költségtakarékosan működtethető alternatív fűtés 
megoldások a levegő tisztaságát védik, akár-csak a nyílt téren való avar és kerti hulladék égetésének szabályozásával, amely 
az égetés melléktermékeivel szintén befolyással bír a levegő tisztaságára, a talaj szennyeződésére.  Jogi szempontból az 
engedélynek megfelelő növényi hulladék égetésének szabályai rendeletbe foglalása garanciát jelent az épített és természeti 
környezet védelmének biztosítására.  
Meg kell változtatni a rendelet bevezető részét, ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy 
teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.   
  

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására,  a származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pontja és az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak, az önkormányzat feladatkörét meghatározó (helyi környezet-
természetvédelem) feladatkörében eljárva-, az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében és az 58. § (1) 
bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési - véleményének kikérését, továbbá az illetékes szakhatóság - Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – véleményét és a Csongrád Megyei 
Közgyűlés Elnöke állásfoglalását foglalja magába. 
 

1. §-hoz 
 

Az önkormányzat helyi környezetvédelmi feladatait szabja meg az érintett állampolgárok jogainak gyakorlása és a 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében az önkormányzat feladatai végrehajtásába való bevonás helyi 
közzétételének szabályait, a papír alapon és az elektronikus megjelentetés formáit az önkormányzat 
hivatala hirdetőtábláján, megyei napilapban, a helyi Csanyteleki Hírmondóban és az önkormányzat 
honlapján való megjelentetéssel. Négy pontban foglalja össze a jogalkotó az önkormányzat épített és 
természeti környezet védelme érdekében teendő feladatait, amelyet a település környezetvédelmi 
programjával, a település hulladékgazdálkodási tervében foglaltakkal összhangban kell teljesíteni akként, 

  



hogy azok igazodjanak a kistérségi, a megyei és az országos tervekhez, a szomszédos települések 
önkormányzati rendeleteihez. 

2. §-hoz 
 

A környezet védelmének általános szabályairól, valamint a levegő tisztaságvédelméről szóló jogszabályokat 
alapul véve határozza meg a jogalkotó a jogosultak számára az avar és kerti hulladék égetésének végzésére jogosító 
előírásokat, meghatározva  a növényi hulladék ártalmatlanítása körét, ennek hiányában kijelöli azt az 
időszakot, időpontokat amikor megengedett és azokat a területeket ahol tilos a nyílt téren való égetés, 
azokat a feltételeket, amelyet a település polgármestere által kérelemre kiadott engedélye foglal magában, 
mellyel elérhető, hogy olyan módon kerüljön sor a növényi hulladék elégetésére, amely a környezet 
szennyezése nélkül megoldható. 
 

3. §-hoz 
 
A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját. Tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet 
megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével biztosított volt, iránta érdeklődés 
nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2013. január 1. napja. A rendelet az önkormányzat 
honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthető, a település 
lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői tájékoztatást a rendelet 
hatályba lépéséről. A rendelet hatályon kívül helyező rendelkezése a jogszabályszerkesztésről szóló hatályos 
jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet 
mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a 
rendelet  (3) bekezdésében írt formátumban. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza. 

1. melléklethez 
 
A település kiemelten védendő összefüggő zöldterületeinek jegyzékét foglalja magában. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. november 9.                                                                       
 
 
 
 
 

        Kató Pálné jegyző  
    
   

 
 
          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


