
Lenryel Község Önkornányzata Képviselő-testületének 1/20t6.(I. 29.) önkormányzati
rendelete

az avar és kerti hulladék égetó§éről

Lengyel Község Önkorm ányzatának Képviselő-testíilete a Magyarors zág helyl önkormányzatairól
szólő 201I. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, a kömyezet védelmének általános
szabá|yairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalm azás alapjén, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Fejér Megyei Kormányhivatal Kömyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fóosztálya véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

I. A rendelet célja és hatálya

1.§

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok
megállapitása, melyek a levegő tisztaságának védelmét biztosítjak.

(2) A rendelet területi hatálya Lengyel községközigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkozik.

II. Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalm azásában:

a) avar és nóvényi hulladék: fanyesedék, ág, gilly, íii, lomb, kaszálék, lehullott levelek, lábon álló
növényzet, tarló és nóvénytermesztéssel összeffiggésben keletkezett kerti hulladék,
b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szeívezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétő|
eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési hulladék
keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.

III. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

3.§

(1) A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztrálással kell
gondoskodni,

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztá|t avar és növényi hulladékot másodsorban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltató által meghirdetett zöldhulladék szállítás
napján köteles elszállíttatni.

(3) Az égetés során a helyben (a telken belül és az azt határoló közterületen) keletkezett avar és
kerti hulladék semmisíüető mec.

(4) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.

(5) Avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított tiízrakó helyen, szélcsendes időben,
nagykoru, cselekvőképes személy állandó felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb za'varása



mellett szabad úgy, hogy az égeíés és annak hósugárzása a vagyoni és személyi biztonságoí, az

emberi egészséget ne veszélyeztesse, élő növénl,t ne károsítson,

(6) Az égetés helyének és idejének meg:,álasztásálál a szomszédokra és a kömyezetre figyelemmel

telr r"n"i, és ennák érdekében a komyúő lakosokat és szomszédokat az égetésról értesíteni kell,

(7) Az égetés sorén az általá,,rros tt2védelmi szabályokat be kell tartani,

(8) A tiiz őrzéséról és annak elolta séről aűz gyújtója köteles gondoskodni,

(9) A tüz helyszínén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz

terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(10) Elégetni csak |égszfuaz (előzetesen szikkasztott, száritott), folyamatos, intenzív lánggal

égethető állapotú avart, kerti hulladékot lehet,

(l1) Az eltüzelés csak folyamatos adagolással, egysiene kis adagokban történhet.

(|2) Az égés folyamatának gyorsítására légs zenrtyező vagy búzós segédanyag nem alkalmazható.

(13) Az égetendó avar, kerti hulladék nem taítalmazhat kommunális, ipari eredetú hulladékot,

veszélyes hulladékot vagy ezek maradványait.

(14) Amerrrryiben tiizelés kózben olyan jelek mutatkoznak (yi. az időjárás megváltozik,. felerősödik

u ,la;, r,ojy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni és

gonaorloariit.tl a úz (15) éi it q betezdésben szabályozottaknak megfeleló eloltásáról,

(l5)Azégetésvégénmegkellgyőződnianól,hogyatűzelhamvadt,ésgondoskodnikella
,ri.Ó"urnu.át puéns, vagy úunr., ui"ret való belocsolásáról vékony ftildréteggel történó lefedéséről,

vagy egyéb hatasos-móá-on való eloltásáról, a félig elégett, vagy el nem égett égéstermék, égetési

ma:raaO-k ettavotításáról, megfelelő ártalmatlanításráról, elhelyezéséről,

(16)Ahelyszínelhagyásaelőttmegkellanólisgyőződni,hogyazégetéshelyéntúlsaját,vagya
."omr"eaú ingatlanókon a tüze-lésből eredóen nem keletkezett-e újabb ttizfészek, újabb

veszélyforrás.

(17) A telepiilés közigazgatási területén _ a (18) bekezdésben foglaltak kivételével _ avar és kerti

hulladékot nyílt téren nem lehet égetni.

íl8) A ( 19) bekezdésben foglalt korlátozások frgyelembev ételével az avat és k9rti hulladék nyílt téri

!;;i&'-il;;-rrelio, Űw-zo@ óra közótt megengedett, a levegővédelmi és tíízvédelmi

jogszabályokban foglalt előírások betartásával.

(19) A (18) bekezdés szerinti időszakon kíviil:

a) vasámap,
b) iinnepnapokon,
c) ptárás, ködös, esós időben, vagy ha eső varható,

d) jelentős harmatképzódés esetén,

e) erős szél esetén,
flatűzvédelmihaóságokáltalelrendelttúzgyújtásitilalomidejealatt,valamint
g) ftistköd-riadó elrendelése esetén

szigorúan tilos,

IV. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

4.§

(1) Aki a rendeletben foglalt elóírásokat megszegi kőzigazgatási bírsággal sújtható,

(2) Az (1)bekezdésben foglalt bírság összegét a mindenkor hatályos jogszabályok allapítiák meg,



y. zárő rendelkezések

5.§

(l) Jelen rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Teveli Közös
Önkormányzati Hivatal Lengyeli Irodájának hirdetőtábláján történő kiffiggesáés e íttjén az aLjegyző
gondoskodik.

{Ú,a,4,"l-a._
Lőrincz Andrea
polgármester

kihirdetési áradék:
Jelen rendelet kihirdetésre keriilt: 2016. jaruátr 29. napján.
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