Pincehely Nagyközség Képviselő-testületének
6/2009.(V.28.) Ör. rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Pincehely Nagyközség Képviselő-testülete a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§.(4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésének helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet célja és hatálya
(1) E rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek az adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható, és betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Pincehely nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed.
2.§.
Az avar és kerti hulladék elsődleges kezelése, hasznosítása
(1) Az avart és a kerti hulladékot elsődlegesen komposztállással kell újrahasznosítani.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében megtartott zöldhulladék szállítás során
kell a komposztálással nem hasznosítható kerti hulladék ártalmatlanításáról gondoskodni.
3.§.
A kerti hulladék és avar égetése
(1) Avar és kerti hulladék égetésére csak kisegítő és kivételes jelleggel kerülhet sor, ha a
2.§.-ban meghatározottak szerint a növényi hulladék ártalmatlanítása nem biztosítható.
(2) Belterületen és zártkerti ingatlanon is, csak az adott ingatlanon keletkezett, s kellőképpen kiszáradt avar és kerti hulladék égethető el.
(3) Az égetést csak nagykorú személy végezheti.
(4) Az égetés során a tűzvédelmi jogszabályban meghatározott előírásokat maradéktalanul
be kell tartani.
(5) Ugyanazon az ingatlanon egyidejűleg csak egy égetőhelyet szabad meggyújtani.
(6) Az égetést megkezdeni csak száraz, szélmentes időben szabad. Párás, szeles időben az
avar és kerti hulladék égetése tilos.
(7) Az avart és a kerti hulladékot más jellegű hulladékkal az égetés során összekeverni tilos.
(8) Az égetőhelynek az ingatlan határaitól mérve legalább három méterre, lakóépülettől
legalább öt méterre kell lennie. E távolság betartásán túlmenően is, az égetés során

arra kell törekedni, hogy az égetéssel járó füst a szomszédos ingatlanok lakóit, csak a
szükséges, s lehető legkisebb mértékig zavarják. Amennyiben erre lehetőség van, az
égetés időpontját a szomszédokkal előzetesen egyeztetni kell.
(9) Avart és kerti hulladékot égetni csak 9 és 19 óra közötti időszakban lehet.
(10)
Az égetés alatt a tűz felügyeletét folyamatosan biztosítani kell, majd a hátramaradt parazsat vízzel, vagy földdel el kell oltani.
(11)
A tűz megfékezéséhez szükséges oltóeszközökről az égetést végzőnek kel gondoskodnia.
4.§.
(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
(2) Lábon álló növényzet és tarló belterületen és zártkertben való égetése tilos, külterületen csak a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a tűzvédelmi hatóság előzetes
engedélyével végezhető.
(3) A jogszabályban, vagy a tűzvédelmi hatóság határozatában elrendelt általános érvényű
tűzgyújtási tilalom alól, e rendelet sem ad felmentést.
5.§.
Az avar és kerti hulladék jogellenes égetése szabálysértés
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést
követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjét tettenérés esetén a
jegyző, vagy a Polgármesteri Hivatal általa felhatalmazott ügyintézője háromezertől,
tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.
6.§.
Záró rendelkezés
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
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