
Marcali Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 
 

 
 
 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
35/2012. (XI. 30.) 

 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
a települési szilárd és  folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló 
24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Marcali Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi VIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) 44/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A városban és a városrészekben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a nyári 
időszakban (március 1-től október 31-ig) 8-18 óráig, téli időszakban (november 1-től február 29-ig) 8-15 óráig 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető.” 

 
2. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 44/B. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
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polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési szilárd és  folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló 
24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

35/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 
 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztató levele, 
valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló (továbbiakban: OTSZ) 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben 
előírtak figyelembe vételével módosítani szükséges a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban helyi rendelet) 2004. április 1-től hatályos avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
rendelkezéseit. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-a alapján nem lehet a felsőbb szintű 
jogszabályban található rendelkezéseket megismételni a helyi rendeletben. A Jat. előírásai, valamint a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltak szerint a törvényben meghatározott 
ún. értelmező rendelkezések sem emelhetők át helyi rendeletbe, ezért az OTSZ-ben megállapított 
rendelkezéseket törölni kell a helyi rendeletünkből. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi VIII. törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-
testületnek, hogy más jogszabályban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 
előírásokat határozhat meg az illetékességi területén. Ennek alapján a korábban megállapított védőtávolságok, a 
város központi részén az égetés tiltása és a téli-nyári időszakra vonatkozó eltérő égetési szabályok továbbra is 
hatályosak maradnának. 

Az OTSZ 568. §, 569. §, valamint a 606. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének 
szabályairól: 

„239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai 

606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység 
végzését megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. 

(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés 
előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. 

(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad 
elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a 
tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót 
égetni tilos. 

(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a 
tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Ennek érdekében 
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a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell 
szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, 
a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani, 

b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet 
a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott 
személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - 
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.” 

220. Tűzveszélyes tevékenység 

567. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra 
alkalmas helyen szabad végezni. 

(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - (4) bekezdés kivételével - előzetesen írásban meghatározott 
feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. 

(4) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő 
létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. 

(5) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye 
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi 
sajátosságnak megfelelő-tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

(6) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység 
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a 
bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

568. § (1) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy 
végezhet. 

(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a 
munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó 
felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi 
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- 
vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

(4) A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet - a hőlégballon és a hőléghajó 
kivételével - nem üzemeltethető.” 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 27. § (2) 
bekezdés alapján hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak 
nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri 
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése 
tilos. 
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Ezen Korm. rendelet alapvetően tiltja az égetést, azonban a Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés lehetőséget 
biztosít eltérő rendelkezés megállapítására. A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása alapján az 
EU-s országokban is az általános tiltás jellemző, az égetés csak külön engedély birtokában és kivételes esetekben 
végezhető. 

Ezen jogszabályok figyelembe vételével dönthet úgy a Tisztelt Képviselő-testület, hogy hatályon kívül helyezi a 
helyi rendeletből az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezéseket, akkor a város egész területén 
tilos lesz égetni. 

Marcali, 2012. november 21. 

 
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 
 


