Tetétlen Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2011. (IX.09.) ÖKT. számú rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjában, a levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének
g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről az
alábbiakat rendeli el.
1. § (1) A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
szabályok megállapítása, melyek az adott körülmények között a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Tetétlen község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed.
2.§ (1) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a
hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány,
szár, levél és egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).
(2) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék
elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
3.§ (1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti
hulladék égetése kizárólag minden év október 1. és május 31. közötti időszakban
megengedett.
(2) Az égetést a meghatározott időszakban csak hétköznapokon (hétfőtől-szombatig, vasárnap
kivételével) 10 órától 20 óráig lehet.
(3) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
(4) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető (pl.
PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladék, stb.).
4. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt
ne okozzon.
(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet
kismértékű zavarása mellett égethető.
(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
(5) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést

végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegő
szennyezését megszüntetni.
(6)

Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.)
légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

(7) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka
esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy
alkalommal maximum 3 óráig tarthat.
(8) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szél esetén,
valamint közterületen.
(9) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg
kell szüntetni.
5.

§1

6.

§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
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