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Dombegyház Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés szabályairól
Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés
c) pontjában, 48. § (2) bekezdésében és (4) bekezdése b) pontjában, továbbá az 58. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
(1) közterület: a közterület-felügyeletről szóló törvényben ekként meghatározott terület;
(2) kerti hulladék: a falomb (avar), és minden növényi hulladék: a kaszálék és a nyesedék
(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék);
(3) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos
személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon
települési hulladék keletkezik, vagy más módon a birtokába kerül.
2. A rendelet célja és hatálya
2.§ (1) A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi
szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.
(2) A rendelet területi hatálya Dombegyház nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya Dombegyház nagyközség közigazgatási területén a
természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
3. A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
3. § (1) Az ingatlanokon keletkező kerti hulladék megsemmisítésénél az égetéssel szemben
előnyben kell részesíteni a komposztálást.
(2) Az ingatlantulajdonos a kerti hulladékot csak indokolt esetben, légszáraz állapotban,
megfelelő légköri és időjárási viszonyok esetén, nyílt téren, a közlekedés biztonságát nem
veszélyeztetve, a tűzvédelmi szabályok betartásával égetheti el. Az égetéssel környezeti vagy
vagyoni kár nem okozható, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket
kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű
vagy veszélyes hulladékot.
(4) Égetéssel történő megsemmisítés egyszerre legfeljebb 1 m3 mennyiségben történhet. Az
égetést csak 18 éven felüli, arra fizikailag és szellemileg is alkalmas személy végezheti. A tűz
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őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetés
befejeztével a parázslást meg kell szüntetni.
(5) Kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.
(6) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.
(7) Tilos a nyílttéri égetés ünnepnapokon és a település jeles ünnepnapjai alkalmával.
4. Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
Dombegyház, 2015. szeptember 28.

Dr. Varga Lajos
polgármester

Liker János
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 29. napján megtörtént.
Dombegyház, 2015. szeptember 29.
Liker János

jegyző

