Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetésének korlátozására az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Majosháza közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
2. § (1) A lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak arra a berendezésre
engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni.
(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
3. § (1) E rendelet alkalmazásában avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlan használata során
keletkezett, másként nem hasznosított (komposztált) növényi maradvány (fű, lomb, gyökérmaradvány, szár,
levél, nyesedék, stb.).
(2) Az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással hasznosítani szükséges. Az összegyűjtött, de
nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat az előre meghirdetett időpontban és módon, az erre engedéllyel
rendelkező szolgáltató térítésmentesen elszállítja.
(3) Majosháza közigazgatási területén az avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó
helyen, az ingatlan udvarán vagy kertjében végezhető, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és csak a közvetlen szomszédok
beleegyezését követően. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra
legyen.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási
feltételek megteremtéséről, valamint eszközök rendelkezésre állásáról (oltóvíz, homok stb.).
(5) Az avar és kerti hulladék között kommunális és ipari jellegű hulladék égetése tilos.
(6) Az avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.
(7) Tilos az avart és kerti hulladékot égetni
a) ködös, erősen párás, esős, szeles időben;
b) az arra jogosult szerv által elrendelt tűzgyújtási tilalom alatt;
c) közterületen;
d) nevelési-oktatási
intézmények,
egészségügyi
intézmények,
szociális-gyermekvédelmi
intézmények, kulturális intézmények, közhivatalok és nyitott sportlétesítmények 100 méteres
körzetében az intézmények (létesítmények) nyitva tartásának (működésének) ideje alatt.

4. § Az avart és kerti hulladékot égetni – a 3. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - minden pénteki
napon 12.00 órától lehet. Napnyugta után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem gyújtható. A
hét többi napján (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, szombat, vasárnap), valamint ünnepnapokon az égetés tilos!
5. § Az országosan elrendelt tűzgyújtási tilalomról a jegyző hirdetmény, valamint Majosháza hivatalos
weboldala, a www.majoshaza.hu útján tájékoztatja a lakosságot.
6. § Aki jelen rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi, úgy külön jogszabály alapján közigazgatási
bírság fizetésére köteles.
Záró rendelkezések
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Majosháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete.
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Záradék:
A rendelet 2019. március 29. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő
kifüggesztéssel.
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