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Litdr Kcizsdg Onkorm6nyzat6nak Polg6rmestere a katasztr6favddelemr6l 6s a hozz6 kapcso16d6
egyes tdrvdnyek m6dositrisiir6l sz6l6 201 1. dvi CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezddse szerinti
hat6skdr6ben a veszelyhelyzet kihirdetdsdr<il sz6l6 2712021. (1.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett vesz6lyhelyzetben, az Alaptrirvdny 32. cikk ( I ) bekezdds a) pontjrlban meghatarozott
feladatkdrdben elj6rva a kdmyezetvddelem 6ltal6nos szab6lyai16l sz616 1995. dvi LIII. t6rvdny
46.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban, ds a 48.$ (4) bekezdds b) pontjriban kapott felhatalmazils,
tov6bbi a vesz6lyhelyzet ideje alatt alkalmazand6, levegomin<is6ggel dsszeftigg6 szabrilyokr6l
sz6l6 54912020. (XII.2.) Korm. rendelet l. $-6ban kapott felhatalmazbs alapjin, az al|bbiakal
rendeli el:

l. g A k6myezetvddelem helyi szabrilyair6l sz6l6 19/2018. (XI.30.) rinkormiinyzati rendelet (a
tov6bbiakban: Rendelet) 3. $ -a az al6bbiak szerint m6dosul:

3.$ (1) Az egdszsdges, k6rokoz6kt6l 6s k6rtevrjkt6l mentes avar ds kerti hullad6k (a

tov6bbiakban egytift: kerti hullad6k) 6rtalmatlanit6sar6l els6sorban komposzt6l6ssal kell
gondoskodni.

(2) Az artalmatlanitAs tdrt6nhet a szervezetl szemdtsz6llitds keretdben tdrtdn6 elsziillitiissal
is (zcildhulladdk begyrijt6se).
(3) Tilos az 6get6s a hat6s6gilag elrendelt 6ltaliinos trizgytjt6si tilalom id6szak6ban, melynek
eset6n az irtalmatlanitiis kizhr6lag az (1) 6s (2) bekezddsekben megjel<ilt m6don tdrtdnhet.
( ) Az (1) bekezddsben meghat6rozott nciv6nyi hullad6k csak sziraz 6llapotban 6gethet6 el.

(5) A kerti hulladdk 6get6se 18. dletdv6t betijttdtt cselekv6k6pes szem6ly 6ltal, vagy
feliigyelete mellett v6gezhet<i a hatilyos Orszigos Tiizv6delmi Szab6lyzatban foglaltak
betartris 6val .

(6) Tilos az d,gel6s er6sen prirris, kcidds id<iben, ds er6s sz6l esetdn.

(7) Kerti hulladdkot szeptember 1. 6s riprilis 30. k<iztitt, szdlcsendes id6ben h6tfdt<il-

szombatig 1700-2000 6ra ktizdtt lehet 6getni.
(8) A teleptilds teljes kdzigazgat6si tertiletdn vasdmap 6s iinnepnap tilos a kerti hullad6k

6get6se.
(9) Tilos az 

'getds 
szocialis, eg6szsdgtgyi, oktat6si, kultur6lis 6s sport intdzmdnyek 100

m6teres kdrzet6ben azok mrik<iddsi ideje alatt, valamint az egyhdzi 6s vall6si rendeltet6sri

ingatlanok 100 mdteres k6rzet6ben az egyh6zi szertart6sok, rendezv6nyek ideje alatt.

2. $ A Rendelet 4. $-a az alibbiak szerint m6dosul:

4. $ (1) Egetni csak megfelel6en kialakitott helyen, vagyoni ds szemdlyi biztons6got_ nem

vesz6lyeait6 m6don, cselekvtik6pes, nagykoru szem6ly feltigyelete mellett, a tiizoltasra

megfeiel6 eszkdzdk biaosit6s6val lehet. A tr2rak6 helyet az dpiiletttil vagy egydb dgheto

anyagt6l legal6bb 5 mdter t6vols6gra kell kialakitani'

1Z;azeget6sttgykellv6gezni,hogyakdmyezeteter6senzavar6,ingerltihat6sa(fiist,briz,
p."rv", iot..t.'ids; ne alljon fenn, tr.iz- 6s robban6svesz6lyt ne jelentsen, az emberi

eg6sisiget n" veszdlyezessi, a kdmyezetben lev<i z<ild ndv6nyeket, f,at, bokrot ne kirositsa'



vagyoni ds krimyezeti k6rt ne okozzon. Amennyiben az 6getdssel jrir6 hatiisokat felerrisit6
id<ij6,r6si kririilm6ny alakul ki, az dget6st azonnal be kell fejezni.
(3) A fiistkdpzridds csdkkentdse 6rdek6ben a kerti hulladdkot el6zetesen szikkasztani,
sziiritani kell, ds az eltiizel6s csak folyamatosan, kis adagokban tdrtdnhet.
(4) Az 6getend5 hulladdk nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat
tov6bbii kommun6lis, vagy ipari eredetri hullad6kot (mrianyagot, gumit, vegyszert, fest6ket
ds ezek maraddkait).
(5) Az dgetds lolyamatinak gyorsit6siira 6ghet6 folyad6kot, l6gszennyez6 vagy briz6s
anyagot tilos alkalmazni.
(6) A ttiz orz6sdrril 6s veszdly esetdn annak eloltis6r6l a triz gyrijt6ja ktiteles gondoskodni.
A triz helyszindn olyan eszkiizdket 6s felszerel6seket kell kdszenl6tben tartani, amelyekkel
a ttiz terjeddse megakad6lyozhat6, ds a ttiz elolthat6.
(7) Az 6get6s befejez6sdvel a ttizet el kell oltani, ds meg kell gy6z6dni r6la, hogy elhamvadt,
tov6bb6 meg kell sziintetni a par6zsl6st.
(8) A szabadban tiizet vagy iizeme16 tiizel<iberendez6st Srizetlentil hagyni tilos.

3. I Jelen rendelet kihirdetds napj6n l6p hatrilyba.
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Lit6r Ktizs6g 6nkormf nyzat K6pvisel6testiilet6nek

a ktirnyezetv6delem helyi szabdlyai16l szil6 912021. (III.05.) tinkorm{nyzati rendelethez

INDOKOLAS

Az 54912020. (XII. 2.) Korm. rendelet mely a vesz6lyhelyzet ideje alatt alkalmazand6,
levegrimin6sdggel dsszeftiggri szabdlyokr6l sz6l 1. $ alapj6n a kdmyezet v6delmdnek 6ltal6nos
szab6lyair6l sz6l6 1995. dvi LIII. trirvdny rendelkezdseitol eltdroen 2021. lanubr 1-jdt6l a
veszdlyhelyzet kihirdetds6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszdlyhelyzet
megsz[inds6ig a telepiil6si dnkormrinyzat k6pvisel<i-testiiletdnek hatiiskrirdbe tartozik a hlzlartisi
tevdkenys6ggel okozott ldgszennyez6sre vonatkoz6 egyes sajiitos, az avar 6s kerti hullad6k 6getdsdre
vonatkoz6 szab6,lyok rendelettel tdrt6n6 megSllapit6sa.

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatrinak jelenleg hatillyos, a krirnyezetv6delem helyi szabilyair6l sz6l6
rendelete 2018. dvben kertilt megalkotrlsra. 2020. evben az avar 6s kerti hulladdk dgetdsre vonatkoz6
szabilyok hatilyon kiviil keriiltek, jogszabdly v6ltoziis miat1.
A jelenlegi jogszab6lyok ismdt lehet6v6 teszik az avar ds kerti hullad6k dget6s6t, ez6rt sziiksdgessd
viilt a rendelet m6dosit6sa.

A Kvw.48. $ (4) pontja 6rtelmdben a telepi.il6si dnkormrinyzat hatrisktir6be tartozik tribbek kdzdtt a
h6ztart6si tev6kenys6ggel okozott ldgszennyez6sre vonatkoz6 egyes sajiitos-, valamint az avar 6s kerti
hullad6k dget6s6re vonatkoz6 szab6lyok rendelettel tdrt6n6 megrillapitiisa, a teriiletek zajv6delmi
szempontb6l fokozottan vddett6 nyilviin(t6sa, a csendes iivezet kijeldldse, a valamint a helyi
zajv6delmi szabdlyok me96llapit6sa.

H,q.rAsvrzscAr-A.r

T6rsadalmi. gazdasiigi hat6s

A rendelet tirsadalmi hatrlsa: a lakossrig 6lhet6bb k6myezetdnek meg6rzdse, fenntartesa
Gazdasiigi hatdLsa a rendeletnek nincs.

Kriltsdgvet6si hatiis :

Kdlts6gvet6si hat6sa a rendelet megalkot6siinak nincs.

Kdmyezeti, eg6szs6gi kdvetkezmdnyek:
Mind rdvid, mind pedig hosszri t6von hatdst gyakorol a termdszetes 6s dpitett k<imyezet vddelm6re,
c6lja a kiirnyezetszennyez6s megakadrllyoz6sa, az egdszs6ges kcimyezet 6s 6lettdr fenntart6sa.

A iosszabiily mesalkotrisiinak sztiksdgess6ge, a iosalkot6s elmarad6s6nak vrirhat6 kcivetkezm6nyei:
Helyben felmeriil6 ig6nyb6l 6s tdrv6nyi felhatalmaz6sb6l fakad6 jogalkotrisi kdtelezettsdg6nek tesz
eleget az dnkorm anyzat e rendelet elfogad6siival.

Adminisztrativ terl.reket befolvriso16 hatiis :

Az 6nkorm6nyzatra jelent6sebb adminisZrativ terheket nem 16. A rendelet alkalmaziisiihoz sztiksdges
szemdlyi, szervezeti 6s t6rgyi feltdtelek rendelkez6sre iillnak.


