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Tisztelt Gazdálkodók!
A 2020. évi CXXIII. törvény és a 665/2020. (XII.28.)
Kormányrendelet változást hozott az őstermelők és családi
gazdálkodók életében.
2021. január 1-ével megváltozott az őstermelői igazolványok
ügyintézése.
Az őstermelői igazolvány kártya formátuma megszűnt, annak
is, akinek a hatályossági 5 év idén, vagy jövőre jár le. Aki 2020.
dec em be r 31-é n re nde lke ze tt érvényes ős te rmel ői
igazolvánnyal, ő január 1-től továbbra is őstermelőnek minősül.
A kártyákat eldobni nem szabad, mert az előző évek őstermelői
jogviszonyának igazolására szolgál.
AZ őstermelői igazolványokat már nem kell újítani. A
változásokat, vagyis ha olyan terméket szeretne értékesíteni,
ami eddig nem szerepelt az őstermelői igazolványban, akkor az
értékesítés előtt kell jeleznie. Jelenleg az értékesített szántóföldi
növényeket helyrajzi szám szerint tételesen kell felvezetni, de
ez egyszerűsödhet.
A közös őstermelői igazolványok is megszűntek. Idéntől a
közös igazolványban szereplő termelők őstermelők családi
gazdaságát (OCSG) alkotják. Nekik 2021. június 30-ig kell
nyilatkozniuk, hogy fent szeretnék-e tartani az őstermelők
családi gazdaságát. Ekkor egy alapító szerződést kell írniuk,
amellyel hivatalosan is életbe lép az OCSG. Ha nem szeretnék

fenntartani ezt az állapotot, és inkább egyéni őstermelői
igazolványt szeretnének, akkor meg kell szüntetni ezt az elvi
családi gazdaságot.
Aki családi gazdaságát egyéni vállalkozóként vezette,
március 31-ig nyilatkoznia kell, hogy őstermelőként családi
gazdasággal kíván rendelkezni, vagy egyéni vállalkozóként
folytatja gazdálkodását, de ekkor már nem családi gazdaság, és
nem jár az őstermelői adókedvezmények egyike sem.
Ugyanazon mezőgazdasági tevékenység őstermelőként és
egyéni vállalkozóként nem végezhető, de több tevékenység
megosztható a két gazdálkodási forma között.
Az ügyintézés ideje meghosszabbodott, mivel minden
őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyben határozatot
állítunk ki, így mindenképpen érdeklődjenek telefonon
ügyintézés előtt.
Ügyfélfogadás jelenleg telefonos időpontegyeztetés alapján
történik.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal.
Túri Emese
falugazdász
30/642-9363

Rédai János Norbert
falugazdász
70/436-4517

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KERTI
HULLADÉKÉGETÉSSEL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Kunhegyesi Lakosok!
A kerti avarégetés szabályai, a tűzgyújtás és a tűzgyújtási
tilalom, valamint a külterületi tűzgyújtás szabályai részletesen megtalálhatók a katasztrófavédelmi hatóság mostani
cikkében.
Kunhegyes Város Önkormányzata az avar és kerti hulladék
égetéséről szóló szabályokat a köztisztaságról, a közterületek és
ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében
szabályozta, amely a pandémia helyzetre való tekintettel a
www.kunhegyes.hu honlapon tekinthető meg.
A szabályozásra felhatalmazást a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja biztosította. Ezzel ellentétben - 2021.
január 1-jén a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja
hatályát vesztette.
Ennek célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő
minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult
Magyarország ellen.
A fennállt helyzetben a Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2021. januári tájékoztatójában felhívta arra a
ﬁgyelmet; a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a
települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe
tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. A
tájékoztató szerint előreláthatólag – a koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló
2020. évi CIX törvény 5. § alapján a veszélyhelyzet

megszűnéséig, a települési önkormány-zatok hatáskörében
marad az avar és kerti hulladék égetés rendelettel történő
szabályozása.
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fent említett
jogszabályváltozásokat ﬁgyelembe véve kérte azokat az
önkormányzatokat, amelyek az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat az elmúlt években megalkották, hogy a
veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában „az akkor
köztudottak szerint 2021. 02. 08-án” előálló jogszabályi
ellentmondás feloldása érdekében tett intézkedéseiről, a
módosított vagy hatályon kívül helyező Önkormányzati
rendeletek megküldésével tájékoztatni szíveskedjenek!
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség sürgetésére az önkormányzat sem szabályozhatta tovább az avar és kerti hulladék
égetését.
Mindezekből következik, hogy a levegő védelméről szóló
kormányrendelet alapján az egész országban hatóságilag
elrendelt az avar- és kerti zöldhulladék-égetés általános
tűzgyújtási tilalma alól a helyi rendelet nem ad felmentést!
Természetesen ez a tilalom nem terjed ki a kerti sütögetésre,
bográcsozásra és grillezésre, ahogy a tűzgyújtási tilalom sem
érinti a saját kertünkben történő sütögetést!
A szakemberek szerint a kerti hulladék feldolgozására, illetve
elszállítására több lehetőség is van, a szervezett zöldhulladék
elszállítás áprilistól-novemberig az NHSZ Tisza elszállításával,
másrészt jó megoldás a komposztálás, de ha lehetőség
kínálkozik ágdaráló használatára, a felaprított kerti hulladék
újrahasznosítható talajtakaró faháncskészítésére is.
Kérjük a lakosságot, hogy a fentiek betartásával gondoskodjanak az avar és a kerti hulladék kezeléséről.
Barta Ferenc
jegyző

