Tiszacsécse község Önkormányzata
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önkormányzati rendelete
-

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről –

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi
LIII.törvény 48. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya Tiszacsécse község belterületére terjed ki.
2.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatozó szabályok
megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét szolgálja.
3.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar: fák, cserjék, bokrok lehullott lombja,
b) kerti hulladék: minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally,
nyesedék, levél, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).
2.Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok
4.§ (1) Az ingatlanokon keletkező avart és kerti hulladékot lehetőség szerint elsősorban
komposztálni kell.
(2) Komposztálni közterületen tilos, azt kizárólag az ingatlanon belül lehet.
(3) A nem komposztálható, valamint az égetésre nem kerülő avart, kerti hulladékot
hulladékgyűjtő edényben kell elhelyezni a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
5.§ (1) Az avar és kerti hulladék égetését az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
lehet végezni.
(2) Az avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartása mellett, felügyelettel, száraz
állapotban égethető.
(3) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és
annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti
kárt nem okoz.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetést csak olyan nagykorú személy végezheti, aki veszély esetén megfelelően tud
cselekedni.
(5) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni tilos. Veszély esetén, vagy ha arra nincs szükség, a
tüzet azonnal el kell oltani.

(6) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható (például: homok, oltóvíz, lapát). Az égetés
végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt
parázs, hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
(7) Az égetendő avar, kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot (például: műanyag, gumi, vegyszer,
festék, illetve ezek maradékai). Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék
(például: benzin, gázolaj stb.) nem alkalmazható.
(8) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.
6.§ (1) Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 15. és május 15.közötti időszakban
lehet égetni.
(2) Az égetést hétfőtől szombatig 8-20 óra között szabad végezni.
(3) Az avar és kerti hulladék égetése tilos:
a) vasárnap,
b) ünnepnapokon,
c) párás, ködös, esős időben, erős szél esetén,
d) egészségügyi, oktatási, kulturális és sport létesítmények 100 méteres körzetében, azok
működési ideje alatt,
e) a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
3.Záró rendelkezés
7.§ Ez a rendelet 2015.május 13-án lép hatályba.
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