SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2014.(……) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékégetésről
(t e r v e z e t)
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének helyi szabályozása a
levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.
2. § A rendelet hatálya kiterjed Simontornya város teljes közigazgatási területére, a jogi és
magánszemélyekre, ideértve a magánszemélyek társaságát is.
3. §
A. variáció:
(1) Az avar és kerti hulladék (pl. ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem
megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül
illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.
(2) Lakótelepeken, társasházak területén a zöld hulladék égetése tilos.
(3) Családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30., valamint szeptember 1. és november 30. között keddi és pénteki napokon lehet 9 és 18 óra
között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(4) A zöld hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem
okoz.
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(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg eloltható. Az égetés befejeztével a
tüzet maradéktalanul el kell oltani úgy, hogy parázs ne maradjon.
(6) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.).
(7) Mezőgazdasági termelésből származó egyéb zöld hulladékot belterületen égetni tilos.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés
során keletkező egyéb zöld hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség az égetés
csak október 1. és május 31. között lehet, ha az illetékes minisztérium tűzgyújtási tilalmat nem rendelt el. Június 1. és szeptember 30. között külterületen is tilos égetni.
B. variáció
(1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget
és a környezetet ne károsítsa.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.
(3) Nem égethető kerti hulladék:
a) vasárnapokon és ünnepnapokon,
b) egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok működésének időtartama alatt,
c) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
(4) A város közterületein egész évben tilos az égetés.
4. § A meghatározott égetési időszakon kívüli kerti hulladék égetés engedélyezése tekintetében méltányossági kérelem nyújtható be a jegyzőnek címezve. A méltányossági kérelem a
közterületre, közérdekre, rendezvény tartására illetve olyan rendkívüli és előre nem látható
eseményre való hivatkozással történhet, mely indokolttá teszi a méltányossági jogkör gyakorlását.
5. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) nyílt téren e rendelet szerint nem kerti hulladéknak minősülő anyagot éget,
b) indokolatlanul jelentős füstképződéssel járó módon végez égetést,
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c) a jegyző engedélye nélkül közterületen gyújt tüzet vagy nyílt téren a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladékot, nádast vagy tarlót éget,
d) kerti hulladékégetést nem e rendelet szerint engedélyezett időszakban végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási illetve
helyszíni bírság kiszabásának van helye.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Simontornya, 2014. március 19.

Csőszné Kacz Edit sk.
polgármester

Bárdos László sk.
címzetes főjegyző

Záradék
A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a mai
napon megtörtént.
Simontornya, 2014.

Bárdos László
címzetes főjegyző
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INDOKOLÁS
Számos panasz érkezett a kerti munkák során keletkezett zöld hulladék szabálytalan körülmények között történő égetése miatt.
Az országos szabályozásnak megfelelően a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a hulladék nyílt téri égetése tilos. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b) pontja a képviselő-testület hatáskörébe sorolja a kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítását. Simontornya városában az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének helyi szabályait ezen önkormányzati rendelet rögzítené, lehetőséget adva – feltételekkel –
az égetésre.
Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi kályháikat és fűtenek
szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé
fordítja az időt elfelejtve, hogy ezen anyagok égetésekor keletkező füst igen nagymértékben
egészségkárosító lehet. Ezért törekednünk kell arra, hogy az avar és kerti hulladékok hasznosítása, komposztálása előtérbe kerüljön az égetéssel történő megsemmisítéssel szemben.
A rendelet megalkotása hozzájárul a környezet és levegő védelméhez, az égetési időpontok
leszűkítésével elkerülhető lesz a lakosság szükségtelen zavarása. Végrehajtását a bírság kiszabása biztosítja.

