Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2009 (IX. 11.)) számú rendelete

az avar- és kerti hulladék égetéséről, valam int a háztartási és szolgáltatási
tevékenységgel okozott légszennyezésről

Iszkaszentgyörgy
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48.§ (3)
bekezdés b/ pontjában kapott felhatalmazás alapján a település levegőtisztaságának
védelme érdekében az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási és
szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről az alábbi rendeletet alkotja.
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Általános rendelkezések

i.§
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az avar és kerti hulladék égetésre, bűzös
anyagok kezelésére, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó helyi szabályokat.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Iszkaszentgyörgy község egész területére, minden
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre.

2-§

E rendelet alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti
hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom,
gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).

Avar- és kerti hulladékok kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok
3-§
(1) A rendszeres szemétszállítás alá eső ingatlanokon keletkező avart és kerti
hulladékot - lehetőség szerint - komposztálni kell. Kizárólag ingatlanon belül
lehet komposztálni, közterületen tilos. A nem komposztálható, illetve égetésre
nem kerülő avart, kerti hulladékot a hulladéktárolókban kell elhelyezni úgy, hogy
azok a szokásos módon üríthetők legyenek.
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(2) A rendszeres szemétszállítás alá nem eső területeken (pl. zártkertek) lehetőleg
komposztálást kell alkalmazni. Égetni ezeken a területeken a 4. és 5.§-ban
foglaltak figyelembevételével szabad.

4.§

(1) A 2.§-ban meghatározott avar- és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú
betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a
környéken élő lakók zavarása nélkül égethető el.
(2) Erősen párás, ködös időben, erős szél esetén tilos az égetés.
(3) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási
tilalmat rendelt el.
(4) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés személyi
biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni. Az égetést olyan nagykorú személy végezheti, aki fizikailag és
szellemileg alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.
(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(7) Az égetés, tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható.
(8) Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb veszélyes hulladékot.
(9) Tilos az avar- és kerti hulladék égetése egészségügyi és gyermekintézmények,
szociális és művelődési intézmények, sportlétesítmények, egyházi épületek és a
temetők 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt.
(10) Az égetés helyét, időpontját és terjedelmét a tevékenység megkezdése előtt
legalább 24 órával korábban az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál
írásban be kell jelenteni.

5-§
(1) A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék
égetése a település egész területén minden évben kizárólag két időszakban
megengedett:
a) tavasszal: március 20. és április 20. között,
b) ősszel: október 15. és november 15. között.
(2) Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között szabad végezni. Vasár- és
ünnepnapokon tilos az égetés.
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Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
6 .§

(1)

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad égetni.

(2)

A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (műanyagot,
vegyszert stb.), valamint egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
Háztartási energiatermelő berendezésekben kizárólag tűzifa, szén, földgáz, PB
gáz, fűtőolaj égethető.
Kommunális hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben
történő égetése tilos.

(3)
(4)

Szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
7.§
(1) Szolgáltató tevékenységet ellátó létesítményekben tüzelő és egyéb, kizárólag
füstgázt kibocsátó megfelelően karbantartott berendezésekben csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag nem tartalmazhat a 6.§ (2) bekezdésben meghatározott hulladékot.
(3) Belterületen mindenféle ipari, kereskedelmi, szállítási és egyéb célból végzett
szolgáltatási tevékenység csak úgy végezhető, hogy az ne legyen káros (por, bűz)
hatással a környezetre és az emberi egészségre.

Szabálysértési rendelkezések
8 -§

Szabálysértést követ el és szabálysértési eljárás keretében 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki
a) jelen rendelet (továbbiakban: R.) 3.§-ában meghatározottaktól eltérően
közterületen komposztál,
b) az R. 4.§-ában meghatározott módon, időjárási viszonyok között, illetve tilalom
ellenére égeti az avart vagy kerti hulladékot,illetve az illetékes tűzoltóságot
határidőben nem értesíti, valamint
c) az avar között nem kerti hulladékot éget, továbbá
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d) az R. 5.§-ában meghatározott időponttól eltérő időben és helyen avart vagy kerti
hulladékot éget,
e) az R. 6.§-ában meghatározott tüzelőberendezésben nem az arra engedélyezett
tüzelőanyagot égeti, vagy kommunális hulladékot éget, valamint
f) az R. 7.§-ában meghatározott légszennyezési szabályokat megszegi.

Záró rendelkezés
9.§
E rendelet 2009. szeptember 11. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az
SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

Gáli Attila
polgármester

Parajdi Cecília
aljegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet az SZMSZ 42. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint 2009.
szeptember 11-én kihirdetésre került.
Iszkaszentgyörgy, 2009. szeptember 11.

Parajdi Cecília
aljegyző

