Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelete
„Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi
szabályozásáról”
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a levegőtisztaság-védelmi követelmények érvényre juttatása érdekében
a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Egyek nagyközség közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatálya Egyek nagyközség közigazgatási területén kiterjed a
természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre.
2. §
A jelen rendelet alkalmazása szempontjából
(1) Avar: A talaj felszínén (emberi beavatkozás nélkül) felgyűlő ép vagy részben bomlott
növényi maradvány (levelek, gallyak, ág- és kéregdarabok).
(2) Kerti hulladék: Az ingatlanokon (ideértve a közterületet is) azok tisztántartása, ápolása,
gondozása vagy kertészeti, mezőgazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű,
lomb, ág, gally, gyökérmaradvány, szár, levél, valamint egyéb növényi maradvány.
(3) Fertőzött avar és kerti hulladék: a gazdaszervezeten (avaron vagy kerti hulladékon) olyan
idegen kórokozók vagy kártevők elszaporodása, melyek átterjedhetnek más még ép élő
növényekre és azok károsodását vagy pusztulását okozhatják.
(4) Hasznosítás: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében biztosított házhoz menő
biohulladék gyűjtés igénybevétele vagy az avar és kerti hulladék helyben történő
komposztálása.

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok
3. §
(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítás útján kell kezelni.
(2) A nagyközség azon ingatlanjain, ahol a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében
biztosított a házhoz menő biohulladék gyűjtés, ott az ingatlantulajdonos a települési
hulladék részét képező avar és kerti hulladékot köteles a közszolgáltatás igénybevételével
vagy helyben történő komposztálással hasznosítani.
(3) Égetni kizárólag fertőzött avar és kerti hulladékot lehet szeptember 15-től május 15-ig
terjedő időszakban. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.
(4) Fertőzött avar és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen
szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és
környezeti kárt nem okoz. Az égetés kizárólag személyes felügyelet mellett történhet.
Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.
(5) A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves avart és nedves kerti hulladékot)
égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet
eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
4. §
(1) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
(2) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(3) A szabadban tüzet és üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és
veszély esetén, vagy ha nincs rá szükség a tüzet azonnal el kell oltani.
(4) A tűzgyújtás és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
(5) Természetvédelmi területen, valamint az erdő területén és annak 200 m-es körzetében
tüzet gyújtani csak a kiépített és kijelölt tűzrakóhelyen szabad.
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Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően
karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett
tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag az egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, valamint egyéb
veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
(3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül
végezhető.
Ellenőrzési jogosultság
6. §
A rendeletben foglalt előírások betartását belterületen a Polgármesteri Hivatal ügyintézője,
külterületen a mezőőr jogosult ellenőrizni – amennyiben az intézkedés más szerv hatáskörbe
nem tartozik – az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.
Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.
Egyek, 2015. április 30.

___________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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