Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(III.31.) rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről
Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az avar és kerti
hulladék égetéséről az alábbi rendelet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
E rendeletet alkalmazni kell Hövej község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan
tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a hasznosításra,
komposztálásra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb
növényi maradványok.
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
3. §
(1)
(2)

(3)
(4)

Az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges házi komposztálással, illetve a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak való átadás útján.
Amennyiben az avar és kerti hulladék hasznosítása az (1) bekezdés szerint nem megoldható,
akkor - a lakosság egészségét és a levegő tisztaságának védelmét szem előtt tartva - égetés útján
kezelhető.
Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag kiszárított állapotban, e rendelet szabályainak
betartásával engedélyezett.
Avar és kerti hulladék nem égethető általánosan elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
Az égetés szabályai
4. §

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

A kiszárított avart és kerti hulladékot március 1-től május 1-ig, illetve szeptember 1-től
december 1-ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra között lehet elégetni. Vasárnap és ünnepnap
égetni tilos!
Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén!
Tilos az avar és kerti hulladék között más hulladékfajtát égetni!
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj), más légszennyező
segédanyag (pl.: gumi), illetve hulladék nem használható.
A kiszárított avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, saját tulajdonban, vagy
használatban lévő telken szabad égetni úgy, hogy az égetés személyi biztonságot nem
veszélyeztethet, vagyoni és környezeti kárt nem okozhat.
A kiszárított avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol a
keletkező hő és füst a környezetében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és
nem jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben
tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre
sem.
Tilos égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m
távolságon belül.
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű, valamint távközlési vezetékek
alatt.
Tilos a folyó- és állóvizek partján az avar és kerti hulladék tárolása és égetése, valamint vízbe
szórása!
A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén azonnal el kell oltani.
Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti!
Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható (pl.: oltóvíz, homok,
lapát…).
A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
A parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Az égetésből eredő kárért az égetést végző személy felel, a polgári jog szabályai szerint.
Jogkövetkezmények
5. §

(1)

Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, közigazgatási
bírsággal sújtható.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére, kiszabásának és megállapításának módjára
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályai vonatkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy a bírság felső határa természetes
személyek esetén 100.000,-Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 300.000,-Ft lehet.
Záró rendelkezések
6. §

(1)

E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után indult
ügyekben kell alkalmazni.

(2)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztaságról és a települési környezet
fenntartásáról szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 15-16. §-a hatályát veszti.

Horváth Istvánné sk.
polgármester

Dr. Kiss Bernadett sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2015. március 31. napján kihirdettem.

Dr. Kiss Bernadett sk.
jegyző
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