
Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete

a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya
1. §

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok
megállapítása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás község belterületén belül minden természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: az ingatlanokon azok tisztántartása,
ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, falomb,
kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány (a
továbbiakban együtt: kerti hulladék).

3. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
3. §

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.

(2) A kerti hulladék kivételesen, indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerint égetéssel
semmisíthető meg.
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4. A kerti hulladék égetésének szabályai
4. §

(1) Kerti hulladékot égetni 8 óra és 20.00 óra között lehet. Vasárnap és ünnepnapokon az
égetés tilos.

(2) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni.
Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről,
feltételekről.

(3) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. Az
égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag
nem alkalmazható.

(4) Amennyiben az égetés közben az időjárás úgy változik meg, hogy az a biztonságos
égetést veszélyezteti, az égetést azonnal be kell fejezni.

(5) A kerti hulladékkal együtt kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék nem
égethető.

(6) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül),
valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék
semmisíthető meg.

(7) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú
cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása
mellett szabad.

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani.

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell
annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő
takarásáról.

(10) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az
égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

5. §

(1) Közterületen kerti hulladékot égetni tilos.

(2) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt tilos a kerti hulladék égetése.
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5. Záró rendelkezések
6.§

Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.

Petőfiszállás, 2015. április 28.

Szász János Toldi Zsolt
polgármester jegyző

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: 2015. április 29.

Kifüggesztés napja: 2015. április 29.

Levétel napja: 2015. május 11.

Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás

Toldi Zsolt

jegyző


