Dobronhegy Község Ön kormán yzata Képviselő-testületének
3na15. (IV. 8.) önkormányzati rendelete
az ayar és kerti hulladékok nyílttériégetéséről
Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelménekáltalános
szabályairől szóló 1995" évi LIII" törvény 48. § (a) bekezdésénekb) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairől szóIő 2011. évi CLXXXX.
törvény 13. § (1) bekezdésének5, pontjában meghatározott feladatkörében ellárva a
következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya
1.§
(1)

A rendelet célja az ayaí és kerti hulladékok nyílttéri égetésérevonatkozó olyan szabályok
megállapítása, amelyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét

elvárható és betartható módon biztosítják.
A rendelet hatálya Dobronhegy község közigazgatási területére, minden természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezetre terjed ki.
(3) A rendelet hatáIya a mezőgazdasági művelés alatt állő területekre, valamint az
erdőterületekre nem terjed ki.

(2)

Értelmező rendelkezések

2.§
A rendelet alkalmazása szempontj ából
a) avar és kerli hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerülő növényi maradvány - falomb, kaszálék, gyökérmaradvány, szár, levél,
:

nyesedék - (továbbiakban kerti hulladék),
b) hasznosítása: kerti hulladék komposztálása,
c) tároló edény: konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag tartáIy,

A kerti hulladék tárolásának szabályai
3.§

(1)

Az

egészséges,kórokozóktól

és kártevőktől

mentes

kerli hulladékot elsősorban

hasznosítani szükséges.
(2) Ahasznosítás elsősorban komposztálást jelent, és a komposztot talajjavító anyagként lehet
felhasználni.
(3) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy
a kerti hulladék gyűjtése taroló edényben történik, és a továbbiakban hítztartási
hulladékként kezelendő.
(4) A szervezett háztartási hulladékgyújtésbeés szállításba bekapcsolt területeken kisebb
mennyiségű kerti hulladék a tárolóedényekbe gyűjthető úgy, hogy azok minden külső
beavatkozás nélkül üríthetők legyenek. Az íngatlanon keletkező nagyobb mennyiségű
kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve ahasználó köteles gondoskodni.

A kerti hulladék égetésénekszabályai
4.§
(I) Az avar és a kerti hulladék elégetéseszerdai és szombati napokon 8.00 órától 19.00 óráig

megengedett.
(2) Egyéb napokon és ünnepnap tilos a kerti hulladék égetése.

(3) Egetni csak megfelelően kialakított tűzrakő helyen, vagyoni és személyi biztonságot
nem
veszélYezlető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyeleÚ, és a
l akókömyezet
lehető le gki sebb zav ar ása mellett szab ad,.
(4) Tilos az égetésaz egészségügyi, szociális és oktatási intézmények (rendelő, gyermek-,
ifiúsági-, kultur-, sportlétesítmény)100 méteres körzetében azokműködési idejeálatt"
(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonoi) az égetés
során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközókről (pl.: ol{ővíz,
homok, stb.)

5.§

(1)

A

fiistképződés csökkentése érdekébenaz avart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, és az elt'flzelés csak folyamatosan kis adagokban törlénhet.
(2)
tulajdonos egyszeíTe nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetésiszándéka
^
esetén
a szomszédokat tájéko ztatni köteles az égetésvárhatő időpontjáról.
(3 A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy a kcimyezeiere káros hatással ne
járjon, tűz- és robbanásveszélY ne jelentsen. Ameúyiben az égetésseljáró
hatásokat
(fiist, bűz, Pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási kcirtilmény alakul ki, azdgetést
azonnal
be kell fejezni.

6.§
(1) Tilos aZ aYar és kerti hulladék égetésea párás, ködös,
esetén.

esős időben illetőleg erős szél

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetésetilos.
(3) NagY mennyiségű fiistöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos.

végző a tűlzott fiist- illetve koromképződés esetén köteles

a tizet

A

tüzelést
eloltani és a

evegőszennyezést megszüntetni.
@) Az égetéssorán a helyben keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Azégetés
folYamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolq, stb.), légszennyező vagy
bűzös segédanyag nem alkalm azhatő.
l

7.§

Az

kell győződni anól, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak
belocsolásáról, vagy vékony ftildréte ggel történő lefedéséről.
égetésvégénmeg

8.§

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtásitilalom alól

a rendelet nem ad felmentést.

A szabadt éri tűzgyűjtás szabályai
9.§

A

szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad,hogy az a
kömyezetre tűz- és robbanásve szélyt ne j elentsen.
(2) Szabadban vagy nyílt téren atizet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, illetve
ha atűzre már nincs szükség, atizet azowtal el kell oltani.
(3) A tüzelés helyszínénolyan eszközöket, illetve felszerelést kell készenlétbentartani,
amellyel a tűz te! edése me gaka dály ozhatő, illetve eloltható.
(1)

10.§

(l) Lábon álló növényzet,tarlő

égetésetilos.
(2) Védett természeti területen avar égetése tilos.

zárő rend,elkezés
11.§

Az önkormányzati rendelet

a kihirdetését követő

napon lép hatályba.

Dobronhegy, 2015. április 7.

Jo,,*.LJ_

Z]J#

Barabás Erzsébet
polgármester

,

. ^Ll.'.\/tijY ,_
,.
.:,i_!,

],

,,:;,

){

#*

-,

,.

:

ij-';t,i

i"§1'
;.'í:, ,
'"'.n"1

;,:-',,

l 1l_*"

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2015. április
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