Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő- testületének
12/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok és
korlátozások megállapítása, melyek a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható
módon biztosítja.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Óföldeák belterületén belül minden természetes személyre,
jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki/amely avar és kerti
hulladékot a szabadban éget.
Értelmező rendelkezés
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg
kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – része,
(2) Avar, kerti hulladék: az ingatlanokon, illetve az ingatlan előtti közterületen, azok
tisztántartása, ápolása, kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, lomb,
gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék és egyéb növénymaradvány (továbbiakban: kerti
hulladék).
Az égetés szabályai
3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól mentes kerti hulladékot elsősorban komposztálással
hasznosítani szükséges.
(2) Kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1 ) bekezdés szerinti kezelés
nem lehetséges.
(3) Kerti hulladékot a település belterületén október 1. és november 30. valamint március 15.
és április 30. időszakban, hétköznapokon 09.00 – 18.00 óra között lehet égetni.
(4) A település közterületein a kerti hulladék égetése tilos.
(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(6) Tilos a kerti hulladék égetése a (3) bekezdésben meghatározott időszakon kívül, valamint
párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(7) Szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres
körzetében, azok működési ideje alatt tilos az égetés.
(8) Kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(9) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
(10) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett,
a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával lehet. A tüzelésre kijelölt hely épülettől és
egyéb éghető anyagtól legalább 5 méter távolságra legyen.
(11) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani szükséges és az égetés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(12) Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamban történhet.

(13) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
Jogkövetkezmények
4. § (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be,
levegőtisztaság-védelmi bírsággal, hulladékgazdálkodási bírsággal, valamint közigazgatási
bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére valamint kiszabásának és
megállapításának módjára a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet, a
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII.23.) Korm. rendelet, és a közigazgatási hatsági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai vonatkoznak.
Záró rendelkezés
5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2016. október 27-i rendes ülésén fogadta el. A
rendelet 2016. október 28-án hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.
Óföldeák, 2016. október 28.
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