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Vigántpetend    község  Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

4/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti  hulladék nyílttéri égetéséről  

 

Vigántpetend   község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés 

b) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 143. 

§(4) bekezdés d.) 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.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi  

      szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét biztosítja. 

 

2.§ A rendelet területi hatálya Vigántpetend   község belterületére  terjed ki. Nem terjed ki a  

      község közigazgatási területén a mezőgazdasági- és erdőművelés alatt álló ingatlanokra, 

      mivel azokat más jogszabályok rendeznek.  

 

 

2. Értelmező rendelkezések 
 

3.§ E rendelet alkalmazásában: 

      a) avar és kerti hulladék: a hasznosításra alkalmatlan  fű,  falomb, kaszálék,  

         gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék,  és egyéb  növényi maradványok (a 

         továbbiakban: kerti hulladék), 

     b) hasznosítás: kerti hulladék komposztálása  

 

 

3. Avar és kerti  hulladék égetésének szabályai 

 

4.§ (1) A község belterületén az avar és kerti  hulladék ártalmatlanításáról elsősorban  

            komposztálással kell gondoskodni. 

 

      (2) Az (1) bekezdés szerint nem hasznosítható  avar és kerti hulladék megsemmisíthető  

            még égetéssel.  

 

5.§ (1) Vigántpetend    község belterületén - az avar és kerti  hulladékok nyílttéri égetése az 

            alábbiak szerint lehetséges: 

a) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és  április 30. 

közötti időszakban hétköznap   9-18 óra között, valamint szombatonként 9-15 óra 

között engedélyezett.  

     (2) Az avar és kerti hulladék égetése tilos:  

          a) vasárnap 

          b)ünnepnapokon 

          c)párás, ködös, esős időben erős szél esetén 

               d)Egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében  

                azok működési ideje alatt.   

      (3)     A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes  



                 hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető 

 

6.§ (1) Nyílttéri égetés során   a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. 

 

(2) Az avart és növényi hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az  

      égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni  

      és környezeti kárt nem okoz. 

 

(3) 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 végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a  

      visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 

(4) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális,  

      ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 

 

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. 

 

7.§ A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  

 

4.  Jogkövetkezmények 

 

8.§    Aki  az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot  

         megszegi [6.§ (1)],150.000.- Ft-ig  terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

 9.§ (1) E rendelet kihirdetését követő  nap  lép hatályba. 

        (2) Hatályát veszti  a környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a  

             település tisztaságról   szóló 6/2004.(VI.24.) önkormányzat rendelet 7.§-a.  

 

 

      Nemoda István            Takács Lászlóné 

       polgármester        jegyző     

 

Rendelet kihirdetve: 2015. március 31.  

 

 

  Takács Lászlóné    

        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Vigántpetend      község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 

4/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes 

következményeit. 

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők 

vizsgálata szükséges:  

Társadalmi-gazdasági hatása:  

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása, hogy  szabályozottá válik az avar és kerti hulladék 

égetése. 

 

Környezeti, egészségi körülmények:  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt 

hatása van, mivel nőhet a levegő szennyezettsége, bizonyos betegségek kialakulása.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

2015. március 5-én lépett hatályba az 54/2014.(XII.5.)BM. rendelet, - az  Országos 

Tűzvédelmi Rendelet – mely kimondja, hogy a belterületi ingatlanok használat során 

keletiezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott időszakban, és módban lehetséges az égetés.  

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  

A rendelet megalkotása nélkül a hulladék szabadtéri égetése tilos, rendelet hiányában nyílt 

téren történő égetés bírság szabható ki.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz 

képest többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel. 

 

Monostorapáti,2015. március 19.  

 

 Takács Lászlóné 

        jegyző  

 

I n d o k o l á s 

 

1-3 § a rendelet célját és hatályát szabályozza  

4. § értelmező rendelkezések 

5-7 §-ig az avar és kerti hulladék égetésének szabályait rögzíti 

8.§ jogkövetkezmények szabályzása 

9.§ záró rendelkezések, hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket 

tartalmazza 


