Tét Város Önkormányzat 8/2010. (VI. 30.) sz. rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében és a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény
48.§. (3) bek. b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetésének szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Tét Város közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi
személyre,
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezetre
kiterjed.
A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.
2.§.
Értelmező rendelkezések
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerüli növényi maradvány (falomb, nyesedék, egyéb növényi maradvány) (továbbiakban:
kerti hulladék).
b./ hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása
c./ tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.
3.§.
A kerti hulladék tárolásának szabályai
(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban
hasznosítani szükséges.
(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy
a szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtésére
tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendő.
A hulladék gyűjtő edénybe elhelyezhető hulladék mennyiségére és minőségére vonatkozóan a
mindenkor érvényes köztisztasági önkormányzati rendelet előírása az irányadó.
(3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a
tulajdonos ill. a használó köteles gondoskodni.
4.§.
A hulladék égetésének szabályai
(1) A kerti hulladék égetése a háztartási hulladékgyűjtésbe és szállításba be nem vont
területeken ezen rendeletben szabályozott módon lehetséges.

(2) A szervezett háztartási hulladék gyűjtésébe és szállításába bevont helyeken a kerti
hulladékok égetése tavasszal: március 20. – április 20. között, ősszel: október 15. – november
15. között hónapokban hétköznap 10.00 órától 17.00 óráig, szombaton 10.00 órától 12.00
óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos.
A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Az égetést olyan
nagykorú személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély
esetében tudjon cselekedni. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést
végző köteles gondoskodni.
(3) Égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetében szabad
elvégezni figyelemmel a környéken élő lakókra.
Erősen párás, ködös időben, erős szél esetében tilos az égetés.
(4) A kerti hulladék égetését végző személynek ügyelni kell arra, hogy az égetésből
visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel,
földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5) A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy az a környezetére káros hatással ne
járjon, tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst,
bőz, pernye, hőterhelés) felerősíti időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell
fejezni.
(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést
végzi túlzott füst-illetve korom képződés esetén köteles a tüzet eloltani és a
levegőszennyezést megszüntetni.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot. (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.)
(8) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén -a létesítmény
tengelyétől számított 100 méteren belül -bármely növényzet égetése tilos. (21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet 11.§. (3) bek.)
5.§.
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz-és robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén
-vagy ha arra már szükség nincs -a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés helyszínén olyan eszközöket ill. felszerelést kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4) Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni ahol tüzet
vagy robbanást okozhat.
6.§.
Egyéb rendelkezések
(1) Tilos háztartási tüzelőberendezésben egészségre káros anyagot kibocsátó PVC, gumi és
egyéb veszélyes hulladékot.
(2) Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai vagy tartós szárazság miatt
elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
(3) Nyílt téri tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak alapján végezhető.

(4) E rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, illetve az előírások megszegése esetén
a szükséges intézkedések megtételére -amennyiben az intézkedés más szerv hatáskörébe nem
tartozik –Tét Város Polgármesteri Hivatalának arra feljogosított ügyintézője jogosult.
7.§.
Szabálysértési rendelkezések
Szabálysértést követ el és 30 000 Ft, azaz harmincezer forintig terjedi pénzbírsággal sújtható,
aki e rendelet 4.§-ában, 5.§-ában és 6.§-ában foglalt szabályokat megszegi.
8.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereszkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

E rendeletet a Képviselő-testület 2010. június 29-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2010. június 30.

…………………………..
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

