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TÁRGYMUTATÓ 

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere által  

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

2021. március 10-én meghozott rendkívüli, nyilvános döntéseiről 

 

 

 

A meghozott rendelet száma:   tárgya: 

10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet  az avar és kerti hulladék szabadtéri 

égetéséről. 

 

 

 

A meghozott határozat száma:   tárgya: 

22/2021. (III. 10.) önkormányzati határozat  döntés dr. Rideg Róbert bizottsági tag 

köztartozásmentes adózói adatbázisból való 

kikerülésének ügyében. 
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JEGYZŐKÖNYV, 

amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere által  

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

2021. március 10-én meghozott rendkívüli, nyilvános döntéseiről. 

 

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16. 

Időpont: 2021. március 10., szerda, 9 óra 00 perc. 

 

Jelen vannak:  

Kecskés Gábor Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere. 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  

Budainé Vajk Ildikó jegyző. 

 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. 

február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az 

Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a 

veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek 

hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 

2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. 

május 22 napjáig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a 

képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak 

kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket a döntéseket a 

szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozza meg. A 

veszélyhelyzet kihirdetését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a polgármester 

hozza meg. 

 

Kecskés Gábor polgármester tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a jegyzőkönyvben és az előterjesztésben 

foglaltakra az alábbi határozatokat hozta és rendeletet alkotta: 

 

1. döntés:  Döntés dr. Rideg Róbert bizottsági tag köztartozásmentes adózói 

adatbázisból való kikerülésének ügyében. 

 

Dr. Rideg Róbert a pénzügyi bizottság nem önkormányzati képviselő tagja a NAV értesítése 

alapján 2021. február 10. napjával törlésre került a köztartozásmentes adózói adatbázisból. 

Dr. Rideg Róbert arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a fennálló problémát rendezte és kérte 

újbóli felvételét az adatbázisba. dr. Rideg Róbert a NAV köztartozásmentes adózói 

adatbázisában 2021. márciusában ismételten szerepel. Az ellenkező bizonyításáig az 

adóhatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, így esetében 

nem kell megindítani az Mötv. szerinti méltatlansági eljárást, mivel bizonyítottan nem áll fenn 

az Mötv. 38. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tényállás. 
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22/2021. (III. 10.) önkormányzati határozat 

  döntés dr. Rideg Róbert bizottsági tag köztartozásmentes  

  adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett 

veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) kormányrendeletben foglaltakra, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely 

szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a 

polgármester gyakorolja – a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisának 

2021. február-márciusi adatai alapján megállapítja, hogy dr. Rideg Róbert a 

pénzügyi bizottság nem önkormányzati képviselő tagja a NAV 

köztartozásmentes adózói adatbázisából 2021. február hónapban törlésre 

került, majd köztartozásának rendezését és az adatbázisba való újbóli 

felvételének kérvényezését követően, 2021. március hónapban ismételten 

szerepel az adatbázisában. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján a képviselő-

testület vélelmezi, hogy dr. Rideg Róbert bizottsági tagnak 2021. március 

hónapban nincs köztartozása, így ellene az Mötv. 38. §-a szerinti méltatlansági 

eljárás megindításának nincs helye. 

 

   határidő: azonnal 

   felelős: Kecskés Gábor polgármester 

 

2. döntés:  Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

 

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről 

(A rendelet az előterjesztés mellékletét képezi.) 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 



 

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

8654 Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/13    Fax: 84/380-011    
 E-mail: polgarmester@sagvar.hu 

 

 

 

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet ki-

hirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni véde-

kezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszély-

helyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 

80/2021. (II. 22.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a 

polgármester gyakorolja – a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel 

összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben kapott felhatalma-

zás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  A rendelet hatálya Ságvár község belterületén az avar és kerti hulladék 

szabadtéri égetésére (a továbbiakban: égetés) terjed ki. 

 

2. §  Az égetés szerdai és pénteki munkanapokon, 14.00-20.00-ig végezhető. 

 

3. §  Az égetésére akkor kerülhet sor, ha erre más újrahasznosítási lehetőség 

nem áll rendelkezésre. 

 

4. § (1) Szabadtéri tűzgyújtás kizárólag jogszabályban meghatározott tűzvédelmi 

  követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások betartásával 

  történhet. 

(2) Az égetés csak állandó felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok betartá-

sával,  a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető. 

(3) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előze-

tesen szikkasztani, szárítani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban 

történhet. 

 (4) Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari 

  eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot. 

 

5. § (1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, az  

épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, emberi   

egészséget, természeti és épített környezetet ne veszélyeztessen, kárt ne 

 okozzon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 

 helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a 

tűz kioltására. 

(3) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segéd-

anyag (pl. benzin, gázolaj) nem alkalmazható. 
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(4) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén 

azonnal el kell oltani. 

 (5) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell  

  megszüntetni. 

 

6. § (1) Az égetést az engedélyezett időszakban sem lehet végrehajtani 

  a) viharos szeles vagy ködös időben; 

  b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el. 

 (2) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést 

  végrehajtani. 

 

7. §  A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül - 

amennyiben a magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselek-

ménynek - a rendelet 2-6. §-ában foglalt kötelezettség megsértése, mely-

nek megvalósulása esetén a közösségi együttélés szabályairól és ezek el-

mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben fog-

laltak szerint kell eljárni. 

 

8. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba. 

            (2) Ez a rendelet a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésekor 

veszti hatályát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2021. március 10. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A 

kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

Ságvár, 2021. március 10. 

 

 

 

     

     

     

    

 

           

 



 

SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

 

8654 Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/13    Fax: 84/380-011    
 E-mail: polgarmester@sagvar.hu 

 

 

 

Előterjesztés,  

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének 

2021. március 10-i rendkívüli, nyilvános döntéséhez. 

 

2. döntés:  Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló önkormányzati  

         rendelet megalkotása. 

 

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.  

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző. 

Tárgyalás módja: nyílt ülésen. 

Az elfogadás módja: 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről  és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel össze-

függő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) 

korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-

nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 

2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronaví-

rus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés 

az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a ve-

szélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek 

hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány 

a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 

2021. május 22 napjáig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-

lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővá-

rosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármes-

ter, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkor-

mányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 

ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje 

alatt nem működik a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a 

törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket 

a döntéseket a szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hoz-

za meg. A veszélyhelyzet kihirdetését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a 

polgármester hozza meg. 

 

A levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) korm.rendelet 

alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ren-

delkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési ön-

kormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel 
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okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 

 

A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalé-

péséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelettel Magyarország egész területére ismétel-

ten kihirdette a veszélyhelyzetet 2021. február 8-tól kezdődően. A koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az 

Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszély-

helyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek ha-

tályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 

2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 

2021. május 22 napjáig meghosszabbította, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkal-

mazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. 

rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. tör-

vény hatályvesztéséig (2021. május 23.) meghosszabbította. 

 

A megnövekedett lakossági jelzések alapján az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2020. 

december 31-ig érvényben volt rendeletét változatlanul, ismételten hatályba helyezi a 

veszélyhelyzet megszűnéséig. 

 

A fentiek alapján elkészítettük a vonatkozó rendelet tervezetét, amely az előter-

jesztés 1. mellékletében megismerhető. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 

2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza 

a jogszabály indokolását.  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a köz-

jogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. 

(III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a különleges jogrendben alkotható 

jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 

 

Ságvár, 2021. március 10. 
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Az előterjesztés 1. melléklete 

 

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/……... (……...) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet ki-

hirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni véde-

kezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszély-

helyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 

80/2021. (II. 22.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a 

polgármester gyakorolja – a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel 

összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben kapott felhatalma-

zás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  A rendelet hatálya Ságvár község belterületén az avar és kerti hulladék 

szabadtéri égetésére (a továbbiakban: égetés) terjed ki. 

 

2. §  Az égetés szerdai és pénteki munkanapokon, 14.00-20.00-ig végezhető. 

 

3. §  Az égetésére akkor kerülhet sor, ha erre más újrahasznosítási lehetőség 

nem áll rendelkezésre. 

 

4. § (1) Szabadtéri tűzgyújtás kizárólag jogszabályban meghatározott tűzvédelmi 

  követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások betartásával 

  történhet. 

(2) Az égetés csak állandó felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok betartá-

sával,  a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető. 

(3) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előze-

tesen szikkasztani, szárítani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban 

történhet. 

 (4) Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari 

  eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot. 

 

5. § (1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, az  

épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, emberi   

egészséget, természeti és épített környezetet ne veszélyeztessen, kárt ne 

 okozzon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 

 helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a 

tűz kioltására. 

(3) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segéd-

anyag (pl. benzin, gázolaj) nem alkalmazható. 

(4) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén 

azonnal el kell oltani. 
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 (5) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell  

  megszüntetni. 

 

6. § (1) Az égetést az engedélyezett időszakban sem lehet végrehajtani 

  a) viharos szeles vagy ködös időben; 

  b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el. 

 (2) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést 

  végrehajtani. 

 

7. §  A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül - 

amennyiben a magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselek-

ménynek - a rendelet 2-6. §-ában foglalt kötelezettség megsértése, mely-

nek megvalósulása esetén a közösségi együttélés szabályairól és ezek el-

mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben fog-

laltak szerint kell eljárni. 

 

8. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba. 

            (2) Ez a rendelet a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésekor 

veszti hatályát. 

 

 

 

 

 

 Kecskés Gábor      Budainé Vajk Ildikó 

    polgármester       jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2021. …………. napján …….. óra …….. perckor kihirdetésre került. A 

kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

Ságvár, 2021. ……. 

          

 

Budainé Vajk Ildikó 

          jegyző  
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Az előterjesztés 2. melléklete 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló rendelettervezethez. 

 

Tisztelt Képviselő-testület, 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rende-

lettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás 

várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást. 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 kielégíti a társadalom aziránti több évtizedes igényét, hogy az állampolgárok kert-

jében keletkezett kerti hulladékot égetés útján tudja megsemmisíteni. 

 

ab) környezeti és egészségi következményei: 

 rontja a levegőminőséget. 

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 nem kimutatható. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei:  

 jogszabályi kötelezettség. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénz-

ügyi feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Ságvár, 2021. március 10. 
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Az előterjesztés 3. melléklete 

 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján 

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló rendelettervezethez. 

 

 

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont: 

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a köz-

jogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. 

(III. 13.) IM rendelet alapján.) 

 

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 

egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása  

 kimutatható, 

 nem mutatható ki. 

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű 

 igen, 

 nem. 

 

A különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást 

nem kell közzétenni. 

 

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet közzé kell tenni nem kell közzétenni. 

 

 

Az előterjesztés tartalmazza a részletes indokolást! 

 

I. Általános Indokolás 

 

- 

II. Részletes Indokolás 

 

- 

 

Ságvár, 2021. március 10. 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján

nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint
köztartozása;
nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy
tett;
nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó
tartozása;
adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó
el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett  a felhasználó
döntésétől függően  az adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.

Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján
adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.

A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági
nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az
adóhatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági
nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról
vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító név/megnevezés Év, hó

8397953566 DR. RIDEG RÓBERT 202103
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