Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (XI.29)
Önkormányzati RENDELETE
az avar és kerti hulladék égetéséről

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el.
Értelmező rendelkezések
1.§ A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és
további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok; továbbiakban együtt: kerti
hulladék)
A kerti hulladék égetésének szabályai
2.§ (1) A kerti hulladékot elsősorban vagy helyben történő komposztálással, vagy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállíttatással
hasznosítani kell.
(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag kivételesen indokolt
esetben e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.
(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok
szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti
hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül
végezhető.
(4) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.
(5) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és
kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl.
benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.
(6) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes
hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait).
Az égetés időpontja
3.§ (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag szerdai és szombati napon (amennyiben az nem
ünnepnap) 8.00 órától 16.00 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.
(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is
érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
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A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
4.§ (1) A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú
betartásával történhet.

Záró rendelkezés
5.§ (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzat
képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 2/2007. (III.22.)
rendelete.
Tolmács, 2012. november 29.
Hajnis Feren
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2012. november 29-én
Torma Andrea
körjegyző
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a 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
az avar és kerti hulladék égetéséről
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja felhatalmazást ad és a települési
önkormányzat hatáskörébe utalja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat
rendeletben állapítsa meg.
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2/2007. (III.22.) számon rendeletet alkotott az avar és
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.
A képviselő-testület a 73/2012. (IX.11.) határozatával az önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és az
égetés időpontját érintő módosítási szándékáról döntött.
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata során
megállapítást nyert, hogy a rendelet több pontja módosításra, pontosításra szorul.
A rendelet felülvizsgálata alapján a meglévő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az avar és
kerti hulladék égetésének szabályozására egy új önkormányzati rendelet került kidolgozásra.

Részletes indokolás
1.§ -hoz
A rendelet rögzíti az avar és kerti hulladék e rendelet alkalmazásában történő fogalmát.
2.§-hoz
A rendelet rögzíti az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb helyi szabályait. Az égetéssel
kapcsolatban természetesen a magasabb rendű jogszabályokban foglalt szabályok betartása kötelező
érvényű, függetlenül attól, hogy az önkormányzati rendelet ezen tűzvédelmi szabályokat nem ismétli.
3.§-hoz
Az égetés időpontja elsősorban a képviselő-testület 73/2012. (IX.11.) határozatában foglalt szabályozási
szándéknak megfelelően, valamint a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt meglévő előírás és a
központilag elrendelhető tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével került meghatározásra.
4.§-hoz
A szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan helyi szabályok nem kerültek meghatározásra, a rendelkezés a
központi tűzvédelmi szabályok szigorú betartására való figyelem felhívás céljával kerül rögzítésre.
5.§-hoz
A rendelet – a felkészülésre megfelelő időt biztosítva – 2013. január 1-jén lép hatályba.
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