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Melléklet:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.24.)
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Elnök Úr!
Balatonkenese Város Jegyzője megküldte Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2020. (III.24.) önkormányzati rendeletét a környezetvédelemről szóló 16/2016.
(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében állást foglal a települési önkormányzatok
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.
A Kormány a koronavírus járvány miatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, a kihirdetés napján 15.00 órától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„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.”
Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a megyei közgyűlés
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága átruházott hatáskörben állást foglal
a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendelet tervezeteivel kapcsolatban,
azonban a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az
SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely kimondja, hogy:
„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés
bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés
elnöke gyakorolja.”
Fentiekre figyelemmel a döntést a bizottság helyett a megyei közgyűlés elnökének kell
meghozni.
A megküldött önkormányzati rendelet indokolásában bár szerepel „Az elkészült rendelettervezet véleményezésre megküldésre kerül Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, valamint a Veszprém
Megyei Önkormányzatnak”, de ténylegesen a már jóváhagyott környezetvédelemről szóló
rendelet módosítás került megküldésre a megyei önkormányzatnak.
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.24.) önkormányzati
rendelete által az avar és kerti hulladék égetését engedélyező rész törlésre került a
környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletből.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés
c) pontja értelmében a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok környezetvédelmet
érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban foglalhat állást, ezért a települési
önkormányzat által már megalkotott rendelettel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására a
megyei önkormányzatnak nincs felhatalmazása.
Tájékoztatom Elnök Urat, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (III.24.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban környezetvédelmi szakmai
észrevétel nem merült fel, ezért az abban foglaltak tudomásul vételét javaslom.
Annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat törvényben előírt feladatát
teljesíteni tudja, javasolom hogy Balatonkenese Város Jegyzője – a helyes joggyakorlat
fenntartása érdekében – kerüljön felkérésre, hogy az elkövetkezőkben a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel
a települési önkormányzat környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetét küldje meg
állásfoglalás céljából a megyei önkormányzatnak.

Tisztelt Elnök Úr!
Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a
döntést meghozni szíveskedjen!

.../2020. (IV. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata
a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és
Területrendezési Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 29. § (13) bekezdésére az alábbi határozatot hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke megállapítja, hogy a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjára értelmében a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban foglalhat állást, ezért a
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már elfogadott és hatályba lépett Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2020. (III.24.) önkormányzati rendelete kapcsán állásfoglalás kialakítására
nincs hatásköre, azonban tekintettel arra, hogy környezetvédelmi szakmai észrevétel nem
merült fel, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, annak érdekében, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzat törvényben előírt feladatát teljesíteni tudja a helyes
joggyakorlat fenntartása érdekében, felkéri Balatonkenese Város Jegyzőjét, hogy a
következőkben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel a települési önkormányzat
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetét küldje meg állásfoglalás céljából a
megyei önkormányzat részére.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a Megyei Jegyzőt,
hogy a határozatot küldje meg Balatonkenese Város Önkormányzata részére.

Határidő:

1., 2. pont tekintetében: azonnal
3. pont tekintetében: 2020. április 25.

Felelős:

1., 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2020. április 17.

Dr. Imre László sk.
megyei jegyző
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04/68-2/2020 sz. előterjesztés melléklete

