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 36/1997. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

az avar és kerti hulladék égetésének  helyi  szabályozásáról  szóló  
2/1994.(I.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

1. § A 2/1994. (I. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  7. §-a jelen önkormányzati rendelet kihirdetésének napján hatályát 
veszti, ezzel egyidejűleg a rendelet 8. §-ának számozása 7. §-ra változik. 

2. § A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 

B u d a p e s t ,  1997. november 20. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Indokolás 

Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról szóló 2/1994. (I. 20.) sz. 
önkormányzati rendelet 7. §-a szerint „Aki az 5. § (1) bekezdésében rögzített időponttól – 
október 5-től - május 31-ig, hétfőn-szerdán 16-22, szombaton 8-12 óra között - eltérő 
időpontban vagy az 5. § (2) bekezdésében tiltott helyen (közterületen, egészségügyi, illetve 
gyermekintézmény, szociális gondozók, szabadidőközpontokban, nyitott sportlétesítmények 
100 m-es körzetében a működésének ideje alatt) engedély nélkül avart, kerti hulladékot éget 
szabálysértést követ el és 10.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

Tekintettel arra, hogy a módosított szabálysértési törvény magasabb rendű jogszabálynak 
minősül és lehetőséget ad a környezetszennyezők magasabb összegű bírsággal történő 
szankcionálására, ezért célszerű az önkormányzati rendeletet fentiek szerint módosítani. 

1. §-hoz A hulladék - és ilyen a kerti hulladék is - engedély nélküli égetését az egyes 
szabálysértésekről szóló, többször módosított 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 111/A § (1) 
bekezdésének d) pontja levegőszennyezési szabálysértésnek minősíti és szigorúbban rendeli 
büntetni, mint az önkormányzati rendeletünk idézett szakasz: „Aki ... hulladékot ... engedély 
nélkül éget ... 30.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.” 

A fentiek alapján az önkormányzati rendelet 7. §-ának hatályon kívül helyezése indokolt. 
2. §-hoz A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
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