NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2015. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2015. május 26.
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 27.
A rendelet hatályba lépés napja: 2015. május 28.

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Nagylak község belterületén a természetes és jogi
személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik
állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén élnek, működnek, tevékenykednek.
(2) A rendelet területi hatálya Nagylak község közigazgatási belterületére terjed ki.
Az avar és kerti hulladék kezelése
2. §
Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
3. §
(1) A település belterületén kizárólag avar és kerti hulladék semmisíthető meg szabadtéri
égetéssel az e rendeletben meghatározott időszakokban és feltételekkel.
(2) Az égetés során kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (pl.:
műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek hulladékai) nem égethető el.
(3)

Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
4. §

(1)

Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetését minden év február 1.- május 31., valamint
október 1. és november 30. között 14-18 óra közötti időszakban lehet elvégezni.

(2)

Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
b) a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt,
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100 méteres körzetében azok
működési ideje alatt,
g) ünnepnapokon,

h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek ideje alatt.
(4) Tilos továbbá az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése az 4. § (1) bekezdésben
meghatározott időszakokon kívül.
5. §
(5) Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag nagykorú, cselekvőképes személy által és
felügyelete mellett a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel,
az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár ne keletkezzen, az égetés az emberi
életet, testi épséget, egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre
ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat, a környezetre tűz- és
robbanásveszélyt nem jelenthet.
(6) Avart és kerti hulladékot csak telken belül szabad égetni úgy, hogy az, az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa.
(7) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környezőlakosok kímélete érdekében –
száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet
sor. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
(8) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, és az égetés csak folyamatosan kis adagokban történhet,
melynek során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(9) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró,
ingerlő füst, bűz, pernye, és hő terhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és
hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell
fejezni.
(10) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék vagy légszennyező
segédanyag alkalmazása tilos.
6. §
(1) A szabadtéri égetés során tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén a tüzet
azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz eloltható.
(3) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, hamu lelocsolásáról vagy földdel történő lefedéséről.
(4) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
7. §
(1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni a
környezet zavarása nélkül az év minden napján lehet, hogy az a környezetre tűz- vagy
robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
Egyéb rendelkezések
8.§
Amennyiben a szabadtéri égetésre az e rendeletben foglaltaktól étérően kerül sor, a
tűzvédelmi hatóság hatósági eljárást indít és a szabálytalanságot elkövetővel szemben
tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagylak, 2015. május 26.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:
Hirdetőtáblán történő közzététellel kihirdetve.
Nagylak, 2015. május 27.
Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

