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Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (IX. 22.) rendelet 

   
 

 34/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló – 
36/1997.(XI.25.)  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel módosított –  2/1994. (I. 20.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján, és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) és 
16. § (2) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja az avar és kerti 
hulladék égetésének szabályozásáról szóló 2/1994. (I. 20.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

1. § A rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az avart és kerti hulladékot az ingatlan területén belül égetni kizárólag szeptember 15. 

és május 31. közötti időszakban hétfői, szerdai, és pénteki napokon lehet 16 órától 20 
óráig.” 
2. § (1) A rendelet 5. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. 

(2) A rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul, és ezzel egy-időben számozása 
(3) bekezdésről (2) bekezdésre változik: 

„(2) Tilos az avar, kerti hulladék égetése közterületen, valamint egészségügyi és 
gyermekintézmények, szociális gondozók 100 méteres környezetében az intézmény 
működésének ideje alatt.” 

3. § A rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki: 
„5/A. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az 

avar és kerti hulladék égetésének szabályait megszegi. 
(2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

Záró rendelkezések 

4. § Ez a rendelet 2006. május 15.-én lép hatályba. 
5. § A rendelet bevezető részében szereplő felhatalmazó jogszabályok helyébe, a jelen 

rendeletben meghatározott jogszabályok lépnek. 
Budapest, 2006. április 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A rendelet módosítását a megalkotása óta eltelt idő alatt szerzett tapasztalatok indokolják, 
mind az égetés engedélyezett idejének meghatározása, mind a szabálysértési tényállás 
beépítése tárgyában. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: A rendelkezés meghatározza az avar és a kerti hulladék engedélyezett 
égetésének helyét és idejét. 

A 2. §-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
A 3. § (1) bekezdéséhez: Szabálysértési tényállást épít a rendeletbe, amelyben 

meghatározott a cselekmény, illetve a szankció és annak mértéke.  
A 3. § (2) bekezdéshez: A helyszíni bírságolás lehetőségét biztosítja a közterület-felügyelő 

számára a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 134. § és 135. §-a alapján. 
4. § -hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
5. §-hoz: a rendelet bevezető részében a felhatalmazó jogszabályokat cseréli ki, azok 

változása miatt. 
Budapest, 2006. április 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 


