Répáshuta Község Képviselő-testületének
7/2014.(VII.30) Önkormányzati Rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48 § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1)
bekezdésében
meghatározott
feladatkörében
eljárva,
az
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1.§.
(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
szabályok kerüljenek megállapításra, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítve ezzel a környezet és levegő
tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdőterületekre.
(3) Az avar vagy kerti hulladékot szabadban égető természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
Értelmező rendelkezés
2.§.
(1) Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása,
ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkező és további
hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökér, egyéb
növényi maradványok)
(2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása.
(3) Tároló edény: Hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír, vagy műanyag zsák.
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
3.§.
(1) Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása,
hasznosítása javasolt.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az
ingatlan tulajdonosának feladata.
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(3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a
tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.
Az égetés szabályai
4.§.
(1) Avart és kerti hulladékot nyílttéren csak szeptember 15. napja és november 30. napja,
valamint február 1. napja és április 30. napja közötti időszakban lehet, a vasár-és ünnepnapok
kivételével naponta 9-16 óra között. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés végezhető.
(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, jól kialakított telken belüli tűzrakó helyen és
módon, a lakó- és egyéb épülettől kellő távolságban, nagykorú cselekvőképes személy
folyamatos és állandó felügyelete mellett lehet, úgy, hogy az az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa, tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. A tűz őrzéséről és
veszély esetén annak eloltásától a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot, vagy veszélyes hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek
maradékai).
(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre láthatólag 1 órát meghaladó égetési időt igénylő –
avar és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés
várható időpontjáról és tartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 óráig tarthat.
(7) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, gondoskodni kell a
visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy földkéreggel történő befedéséről.
(8) Égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető, ha feltámad a szél, annak erősségétől
függően a tüzet azonnal el kell oltani.
(9) Védett természeti területen avar, kerti hulladék égetése tilos.
5.§.
A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
Jogkövetkezmény
6.§.
Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be
hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
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Záró rendelkezés
7.§.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatályát veszti Répáshuta Község
Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30) Önkormányzati Rendelete az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről.
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