Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2009. (IV.24.) rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérıl

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésének b.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az avar- és kerti hulladékok égetésének rendjérıl az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok
megállapítása, melyek biztosítják a környezet és a levegı minıségének megırzését és védelmét,
valamint az emberek egészségének és életminıségének javítását.
2. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Magyarpolány község közigazgatási területén minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre egyaránt kiterjed.
3. §
Értelmezı rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
(1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkezı és további hasznosításra nem kerülı
növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).
(2) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása
(3) Tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy mőanyagzsák
4. §
Kerti hulladék kezelése
A kerti hulladékot elsısorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani. A vastagabb ágakat –
ahol a háztartásokban arra lehetıség van - tüzelıanyagként kell felhasználni.

5. §
A kerti hulladék égetése
(1) Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése csak október 1. és április 30. napja között
lehetséges, ha az illetékes szakminisztérium ez idıszakra tőzgyújtási tilalmat nem rendel el.
(2) A (1) bekezdésben megjelölt idıszakban avar és kerti hulladék égetése keddi és pénteki
napokon 17.00 óra és 19.00 óra között engedélyezett.
(3) A tulajdonos (kezelı, használó, bérlı) az égetési szándékról és az égetés várható idejérıl, az
esetleges viták megelızése érdekében köteles a szomszédokat elıre értesíteni.
(4) Az avart és a kerti hulladékot nyílt téren megfelelıen kialakított helyen, nagykorú
cselekvıképes személy felügyelet mellett úgy szabad égetni, hogy a környezetre káros hatással ne
járjon, tőz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, a vagyoni és személyi biztonságot ne
veszélyeztesse. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bőz, pernye) felerısítı idıjárási
körülmény alakul ki, az égetést be kell fejezni. A tőzrakó helynek épülettıl és egyéb éghetı
anyagtól legalább 10 m távolságra kell lennie.
(5) A füstképzés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot elızetesen szikkasztani,
szárítani kell. Nedves kerti hulladék égetése tilos.
(6) Az égetendı avar és kerti hulladék egyéb (ipari eredető hulladékot, mőanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) hulladékot nem tartalmazhat.
(7) A kerti hulladékok égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható.
(8) Az égetés végén meg kell gyızıdni arról, hogy a tőz elhamvadt, és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történı lefedésérıl.
(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésbıl eredı károkért az égetést
végzı teljes körő felelısséggel tartozik.
6. §
Szabálysértési rendelkezések
(1) Aki e rendelet 4.és 5. §-ben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megszegi, szabálysértést
követ el, és - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - 30.000 Ft – ig terjedı szabálysértési
bírsággal sújtható.

7. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a levegı védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. számú rendelet elıírásait kell alkalmazni.
(2) A rendelet a 2009. május 15. napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Magyarpolány, 2009. április 24.

Polt Rita
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Magyarpolány, 2009. április 24.

körjegyző

