Szada Község Önkormányzat Képviselő-testületének
412013. (04.05.) rendelete

Az avar

nyílttériégetésérőI'valamint a
tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

és kerti hulladékok

A' 6l20l5' (11.26.) önkormányzati

rendelettel egységes szerkezetben

Szada Község Önkotmányzata a község kömyezeti és természeti állapotának megfelelően az
itt élő lakosok életminőségénekferrntartása, a környezeti és terméSzeti éfiékek, valamint a
kömyezet minőségénekmegóvása érdekébenaz Alaptörvény 32. cikk (1) a) bekezdésében' a
környezet védelménekáltalános szabályairól szóló 1995. évi LIIi. Tör_vény 48. s (4) bekezdés
b) pontjában loglalt felhatalm azás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.$

A rendelet cólja

és hatálya

A

rendelet céIja az avar és kefti hulladékok nyílttériégetésérevonatkozó olyan
szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levego tisztaságának
védelmételviírható és betar1ható módon biztosítják'
(2) A rendelet hatálya Szada kö zség köztgazgatási teríiletéreterjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem

(1)

rendelkező szervezetre kiterj ed'
(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.
2.$

Értelmező rendelkezések

(l) Avar

és kerti hulladék: A ker1 használata során keletkező és további hasznosításra nem

kerülő nclvényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok).
(2) Hasznosítása: ker1i hul1adék komposztálása.
(3) Táro1ó edény: hulladékgyűjtő tar1ály, konténer, egyéb tar1ály, papír vagy műanyag
z.sák.

3.$

Kerti hulladók kezelésére vonatkozó szabályok
(1) Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes ker1i hulladék komposztálása'
(2)

hasznosítása

Az

j

avasolt.

ingatlanon keletkező ker1i hulladék szabályos kezelése az ingatlantrrlaj donos

feladata.

4.S

Az

égetés szabályai

(1) Ker1i hulladék égetése minden év marcius 01. és május 31. között, valamint
szeptember 01' és novembeÍ 30. köZött történhet keddi napokon (amennyiben ezek
nem ünnepnapok) 10.00 - 18.00 óra közötti időben és szombati napokon (amennyiben
ezek a napok nem ünnepnapok) 08'00 13.00 óra közötti időben.]
(2) Egetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyezteto módon, nagykorú cselekvőképes személy lolyamatos felügyelete és a
lakókömyezet 1ehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa' kezelője, bérlóje (továbbiakban együtt tulajdonos) az égetés
során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökrő1 (pl. oltóvíz,
homok, stb.)
(4) A fustképződés csökkentése érdekébenaz ayart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, száritant kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(5) Egyszene nagyobb mennyiségú avar és kerti hulladék elégetési szándék esetén a
szomszédokat tájékoztatni kell az égetésvárható időponÍjárőI. Az égetésegy
alkalommal maximum 3 órát taÍhat.
(6) Tilos az ayar és kerti hulladék égetéseaz (1) bekezdésben engedélyezett időszakon
kívül, valamint parás, kodös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.
(7) A ker1i hulladékkal együtt kommunális,, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem
égethető. (pl. múanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.)
(8) Az égetésvégénmeg kell győződni anól, hogy a niz elhamvadt és gondoskodni kell
annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel tör1énő lefedésérő1.

s.$
A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól

a rendelet nem ad felmentést.

6.S
KöZteÍületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a.jegyző engedélyéve1'

7.S
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

8.S
Védett természeti tertileten avar égetése tilos' indokolt esetben csak a jegyzó engedélyével
végezhető.
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halályos: 20I5. november 27-lÓl.

e.s
Záró rendelkezések

Ez

a rendelet a kihirdetése napjan lép hatá1yba. Kihirdetés érőI a jegyző gondoskodik a

helyben szokásos módon.
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Zár adék
A rendelet kihirdetése 201 5. november 26-án megtörtént.
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