POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1.
§-a értelmében 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
47/2020 (III. 26.) számú döntést hozom:

1/2020. (III. 26.) sz. rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.)
rendeletének módosításáról
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a képviselőtestület feladat - és hatáskörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását
követően - a következőket rendelem el:
1. §
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) ÖK
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„c) kerti hulladék égetését nem havonta egy alkalommal, minden hónap első péntekén,
kizárólag előzetes írásos önkormányzati engedély beszerzését követően 10-20 óra között
végzi,”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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HATÁSVIZSGÁLAT és a RENDELET MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

A tervezett jogszabály társadalmi hatása, környezeti és egészségi következményei:
A kerti zöldhulladék égetésének megszüntetése, csökkentése nemcsak környezetünk számára
kedvező, hanem egészségügyi szempontból is fontos. Békeidőben is, nemcsak tüdőt támadó
világjárvány idején. A koronavírussal szembeni ellenálló-képességünk szempontjából ugyanis
egyáltalán nem elhanyagolható, hogy milyen állapotban van tüdőnk. Az engedélyezett kerti
zöldhulladék égetési alkalmak gyakoriságának csökkentése a bejelentést követő havi egy
alkalomra a fenti célokat segíti.
Az égetésen felüli egyéb megoldásokról:
- a kerti komposztálás minden kiskertben terjesztendő és támogatott cél;
- a pilisvörösvári zöldhulladék átvevő telep 10 km-en belüli nagy mennyiségű zöldhulladék
elhelyezését is lehetővé teszi;
- 2020. április közepén indul a Zöld Bicske - Vertikál konzorcium házhoz menő zöldhulladék
szállítása;
- az önkormányzat Falugondnokságán is tervezzük ágdaráló beüzemelését 2020. áprilisától.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A tervezett módosítással sem
keletkezik.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A korábbi évekhez képest az adminisztrációs feladatok ellátására rendelkezésre álló emberi és
egyéb erőforrások mennyisége változatlan.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A koronavírus tüdőnket támadó világjárvány súlyos esetekben nehezen legyűrhető, fertőző
légúti és légzőszervi betegség, ezért kiemelten szükséges, hogy mindannyian lehetőség szerint
épp, egészséges tüdőszövetekkel rendelkezzünk. A kerti zöldhulladékok égetése ebből a
szempontból ebben a koronavírus veszélyhelyzeti időszakban különösen káros, mivel
tüdőnket, légzőszerveinket veszélyezteti.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbi évekhez képest a rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló emberi és egyéb
erőforrások mennyisége változatlan.

