Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati
rendelete
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.18.) önkormányzati
rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában, valamint 106. §ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11 ) pontja szerinti feladatkörében
eljárva, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – a helyi körülmények megfelelő
szabályozása érdekében –, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangba
az alábbi rendeletet alkotja
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja és hatálya
(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi
együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.
(2) A rendelet területi hatálya Apc község belterületére és a külterületi
lakóingatlanokra terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.
2. §

Értelmező rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában: abc

a. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerülő növényi maradvány (fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár,
levél, és egyéb növényi maradványok).

b. hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

c. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja, függetlenül attól,
hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője.

d. külterületi lakóingatlanok: Apc, Gyár utca 2-18/B-ig; Apc, külterület tanya 21/1; Apc,
Téglagyár telep; Apc, Vasút út 4.

e. tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák

II. fejezet
Avar és kerti hulladék kezelésére és égetésére vonatkozó szabályok
3. §

Avar és a kerti hulladék kezelésének szabályai
(1) A község közigazgatási területén az avar és kerti hulladék kezeléséről,
ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Az ártalmatlanítás az általános hulladékgazdálkodási elveknek megfelelően
elsősorban hasznosítással, komposztálással történhet.

4. §

Avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
(1) Kerti hulladék égetése minden év szeptember 01. és április 30. között pénteki
napon történhet, amennyiben az nem ünnepnap.
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett
időszakon kívül, valamint esős időben, továbbá köd és erős szél tekintetében, az
OMSZ által alkalmazott riasztási fokozatok bármelyik szintjére (citromsárga,
narancssárga, piros fokozat) kiadott riasztás, a községet érintően érvényben van.
(3) Égetni csak száraz kerti hulladékot szabad. A füstképződés csökkentése
érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához, égetéséhez nem használható olaj,
benzin, vagy más vegyi adalékanyag, segédanyag, égés gyorsító anyag.
(6) A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűvédelmi
szabályok szigorú betartásával történhet. A tüzet őrizetlenül hagyni tilos!
(7) Az égetés csak folyamatosan kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű, füstöt
termelő (nedves) kerti hulladék égetése tilos!
(8) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.
Égetni száraz, tiszta időben, maximum enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett szabad
úgy, hogy az égetés a személyi és vagyoni biztonságot ne veszélyeztesse és környezeti
kárt ne okozzon.

(9) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az
égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.:
oltóvíz, homok, stb.)
(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni
kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
(11) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait,
stb (a továbbiakban: egyéb hulladék). Egyéb hulladékok nyílt téri, vagy
tüzelőberendezésben történő égetése környezetvédelmi bírság kiszabását vonja maga
után, mely ügyekben a területileg illetékes Járási Hivatal jár el.
5. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést!
6. § Általános tilalmi rendelkezések
(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterületfenntartással megbízott
parkgondozó (önkormányzati alkalmazott, megbízott) által végzett égetés.
(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.
(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.
(5) Védett természeti területen avar égetése tilos.
7. § A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú
betartásával történhet.
III. fejezet
Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
8. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik e rendelet alkalmazásában a
környezetvédelem e rendeletben meghatározott alapvető szabályaival ellentétes magatartás az
a cselekmény, vagy mulasztás, amely az e rendelet 3-7. §-aiban foglalt rendelkezéseket
megsérti.

(2) Aki a környezetvédelem e rendeletben meghatározott alapvető szabályai bármelyikét
megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja, környezetvédelemi
bírsággal sújtható a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
106. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
(3) A rendeletben meghatározott tiltott, jogellenes környezetkárosító magatartások
elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első
fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az eljárás során, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
IV. fejezet
(
Záró rendelkezések
9. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon, 2020. február 19-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 6/2015. (III.25.) önkormányzati
rendelete.

