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l 2Ol4. {íV.3O.} rendelete

az avat és a kerti hutladék égetéséról,továbbá a háztartási tevékenységge1
okozott légszennyezésröl
GÖrgeteg KÖzség Önkormányzat Képviseló-testülete a környezet védelmének
.
áta]ános szabályairÓl
szóló 1995. _évi LIII. törvény 46. §-a (1j bekezdésének c)
Pontjában, valamint 48. §-a (3) bekezdésének b} §ontjában kapott felhatalmazás
alaPján a2 avaí és kerti hulladék égetéséről,továbbá a háztaiási tevékenységgel
okozott
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A rendelet céIja és hatálya

1.§
(1) E rendelet célja, hogr az avar és kerti hulladék égetésére,továbbáaháztartási
tevékenYséggelokozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások
T.,gflllPÍtásával elősegítse a levegó tisztaságának és a lákosság egészségének

Veoelmet.

(2l Ezen rendelet hatálya Görgeteg község közigazgatási területén kiterjed
valarnennYi természetes és jogi személyre, jógi szeméíyiségge1nem rendelkezó
szewezette.

Ertelmező rendelkezés

2.§
Jelen rendelet alkaJmazása során avarnak, a növények életciklusa során elhullatott,
keletkezett száraz növényi részeket (ágak, levelek stb.); kerti hulladéknak, a kerú
múveléssorán keletkező éghetó növényi hulladékokat (ágak, lekaszá:lt száraz gaz,
fú, növényi részek, kukoricaszáLr stb.) nevezzúk.

Az égetésszabályai

3.§
(1) A kerti hulladékot elsósorban újrahasznosítás (komposztálás) útján kell
kezelnÍ. A kerti hulladék elégetésérecsak akkor kérülhet sor, ha más
új ralr

aszno sítási lehetó

s é

g nem a]ka] :rrrazható

.

{2} A lakosság érdekeit íigrelembe véve, a levegó tisztaságának védelme érdekében
az avaí és a kerti hulladék égetéseminden évben l<tzér"ótag szeptember 1. és
majus 31. napja közötti időszakban megengedett.

Az égetésa meghatározott ídószakban kedd, csütörtök
órától 18 órág megengedett.
(3)

és szombati napon

10

$) Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során az tngatlanon keletk ező avar és
kerti hulladék csak felü5lelet mellett, a tűzvédelmi szaÜáyok szigorú betartásával
égethetó €1, a lakókÖrnyezet 1ehetó legkisebb zavarása mellett. Avar és kerti
hulladék tizet olyan na5rságban szabad rakni, hogr az égetéshelyének átméróje
1,5 méternélnagrobb nem lehet.
(5) A tulajdonos e§/szerre naglobb mennyiségúavar- és kerti hulladék
elégetési
szándéka esetén a szomszédokat tqékoztatni káteles az égetésvárható idópontjarol.

(6l A fustkéPzódés csökkentése érdekébena kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, száriLaní ke1l, s az eltüzelése csak foiyamatosan kis adagokban

történhet.

(7} Az égetendó kerti hulladék nem tartaJmazhat más kommunális,
illetve ipari
eredetú hulladékot (PVC, gumi, e$,éb veszélyes hulla,dék stb.),

Az égetéshez tűzet rakni csak biztonságos jói kiaiakított túzrakó helyen és
módon, a lakó- és gazdasági épülettől kellő tavolsagtan, állandó felügielet mellett
lehet, Ú5', ho$' aZ, a2 emberi kórnyezetet ne károÉítsaés az égetés-iiósugárzása
(B}

kárt ne okozzon.
(9}

Avar és kerti hulladék tűzet oiyan nagrságban szabad rakni, ]nogt az égetés

helyének átméróje 1,5 méternél na5lobb

n"á

ieúet.

(tO} Az égetéshelyszínén olyan eszközöket
helYezni (P1. oltóvÍz, homok, stb), amelyekkel
illetóleg a tűz eloltható.

és felszereléseket kell készenlétbe
a tűz terjedése megakadáyozható,

4.§
{1) Az égetéscsak úgl folytatható, hogl az ernberi egészségetés a kőrnyezetet ne
károsítsa, továbbá túz- és robbanásvesielyt ne jelentsen.

Az égetéscé§ara szolgáló tüzet órizetlenül hagmi tilos, és veszély esetén, vagr ha
atűzre már szükség nincs, azt azonnal el kel1 o1tái.
(2)

1St Az égésfolyamatának grorsítására éghetó foiyadék (benán, gázolaj stb.}
légszennyező, vagr búzös segédanyag nem dkalmaztlató,

hz égetésbefejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgalni és a parázslást,
|a)
izzást meg kell szüntetni.

Tittó rendelkezések

5.§
(1) Egetésse1 az avart és a

a)közlerűleten,

kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:

a

szociá7is*, egészségúgzi-,grermek-, i{usági-, nevelési-, oktatási, e5lházi és
múvelÓdési intézményekszáz méteres körzetén belül, azok működésének
idótartama alatt,
c/ június 1. és augusztus 3O. napja közötti
idóben,
di ünnepnapokon
ei szeles, va5l ködös, erósen párás idóben,
b)

2

{2J

Lábon álló növényzet, tarló égetésetilos.

6.§

A

hatóságilag elrendelt áta]ános túzgrujtási tilalom aló1

felmentést.

a

rendelet nem ad

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

7.§

A háztartási

tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeitetésszerú
hasznáatáról, azok idószakosan esedékes ellenórzési illetve karbantartási
munkáinak elvégeztetéséről a berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni a
(1}

légszenny ező any agok káros mértékúkibocsátásának csökkentése éráekében.

Hulladékok (haztartási, ipari, veszélyes és egréb hulladékok, múanyag, gumi,
Ve$rszeí festék stb,) nyÍlt téri, iiletóleg híntartási tüzelóberendezésben törtenó
(2}

égetésetilos.

Ellenőrzés

8.§
A rendeietben foglaltak betartásának ellenőrzésére,illetve az előírások megszegóse
esetén a szükséges intézkedések megtételére a jegrzó va§l a hivatal illetékes
köztisztviselój

e j ogo

sult.

zárő rendelkezés

9.§
E rendelet a kihirdetése napjáLrr lép hatáyba.
A rendelet kihirdetéséról a jegrző gondoskodik.

Görgeteg, 2OL4. április 23.

,'3,§c"j,.i-t:

Nagy Balázs
jegyző
A rendelet kihirdetve:

Görgeteg, 2OL4. április 3().
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