Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4)
bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő
tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.
(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed.
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(3) A rendelet hatálya Ötvöskónyi község belterületére terjed ki.
2. Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása
2. §
(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is.
A közszolgáltatás keretében elszállított zöldhulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek
adható át.
(3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag az (1) és (2)
bekezdésekben megjelölt módon történhet.
3. Az égetésre vonatkozó szabályok
3. §
(1) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés
személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a
szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon
belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren belül égetni nem szabad.
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Módosította a 12/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. május 5. napjával.
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Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat,
bokrokat ne károsítsa.
(2) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas
arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot
magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.
(3) Az égetést szeptember 1-től április 30-ig, kizárólag hétfői és pénteki napokon 9 és 18 óra
között lehet végezni, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 60 percet nem haladhatja
meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék
égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.
(4) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi
adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
4. §
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter edényben tárolt
oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezeken
felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén
készenlétben tartani, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható.
(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének
elhagyása előtt meg kell győződni.
(3) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások,
rendezvények ideje alatt.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
5. §
(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely az e rendelet 3 – 4. §-aiban foglalt
rendelkezéseket megsérti.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő
önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző
jogosult.
(3) Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(4) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét
megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja, közigazgatási bírsággal
sújthat
5. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §
Hatályát veszti
a) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék
kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló 12/2008. (IX.12.) Kt. rendelete,
b) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék
kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló 12/2008. (IX.12.) Kt. rendelete
módosításáról szóló 9/2009. (IX.15.) Kt. rendelete.
8. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Pusztai László
polgármester

dr. Varga Katalin
aljegyző

Kihirdetve: 2014. április 10.

dr. Varga Katalin
aljegyző
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Indokolás az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló
rendelethez
Általános indokolás
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IX.12.) Kt. rendelete
szabályozta az avar és kerti hulladék kezelését, égetését. A jogszabályi környezet változása
következtében rendelet bevezető részében felhatalmazást adó jogszabály pontosítása, illetve a
feladatkört biztosító jogszabály megjelölése vált szükségessé. A jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) értelmében jogszabálytervezetben tilos módosítani többek között a jogszabály bevezető részét is.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet rögzíti a szabályozás célját, valamint a rendelet személyi és területi hatályát.
2. §-hoz
Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításának elsődleges szempontja kerül meghatározásra,
mely a környezet védelmét hangsúlyozza.
3. §-hoz
A rendelet rögzíti az égetésre vonatkozó részletes szabályokat. Az emberi biztonság és a
környezet megóvása érdekében szükséges az égetéssel összefüggő magatartások részletes
szabályozása. Az égetés időpontja a központilag elrendelhető tűzgyújtási tilalom figyelembe
vételével került meghatározásra.
4. §-hoz
A tüzet gyújtó személy felelősségének felértékelése indokolja a rendeletben való
szabályozást. Az adott paragrafus részletesen meghatározza a tűz eloltására vonatkozó
szabályokat, és a tűzgyújtásra vonatkozó tilalmakat.
5. §-hoz
A rendelet rendelkezéseinek betartását ellenőrizni jogosult személyt rögzíti, és a közösségi
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásként határozza meg az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok megsértését.
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6 – 7. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

