Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás
szabályairól
Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a szabadtéri
tűzgyújtás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§
(1) A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályozása a
levegő védelmének érvényre juttatása érdekében, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szintű szabályozása.
(2) A rendelet területi hatálya Ócsárd község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
2. Értelmező rendelkezések
2.§
A rendelet alkalmazásában:
1. avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, fanyesedék, ág, gally, egyéb növényzet
(továbbiakban: kerti hulladék),
2. hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása
3. ingatlanhasználó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa, kezelője vagy
egyéb jogcímen használója
II. Fejezet
A kerti hulladék égetése és a szabadtéri tűzgyújtás
3. A kerti hulladék égetése
3. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a kerti hulladék
gyűjtését a hulladékról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell
végezni.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba be nem kapcsolt területeken a kerti
hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
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4.§
A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar vízbe
szórása tilos.
A kerti hulladékot kialakított tűzrakó helyen és saját telken lehet égetni, oly módon,
hogy az égetés, az égetés hősugárzása és füstje környezeti, vagyoni kárt ne okozzon, az
emberi egészséget, a közlekedés biztonságát és a környezetet ne veszélyeztesse.
Az égetésre a környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a
meteorológiai viszonyok figyelembevételével, szélcsendes időben kerülhet sor. A tűz
őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, oly
módon, hogy a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése meggátolható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
a.) háztartási vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot,
b.) ipari eredetű hulladékot,
c.) vegyi anyagot,
d.) műanyag hulladékot,
e.) veszélyes hulladékot.
A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy
felügyelete mellett végezhető.
A kerti hulladék égetése keddi és pénteki napokon – kivéve munkaszüneti- és
ünnepnapokon - 10.00-21.00 óra között végezhető az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással,
vagy a tűz eloltására alkalmas egyéb módon meg kell szüntetni.
Tilos a kerti hulladék égetése közművek védőtávolságán belül.

5. §
A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
3. A szabadtéri tűzgyújtás
6.§
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanás veszélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
s veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan alkalmazni kell a 4. § (3)-(8) bekezdésében
foglaltakat.
4. Jogkövetkezmények
7.§
Aki a rendelet 3-6.§-okban foglaltakkal szemben ellentétes magatartást tanúsít, vele szemben
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendeletben foglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók.

III. Fejezet
5. Záró rendelkezések
8.§
(1) A rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezetvédelemről szóló
8/2010. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik.
Ócsárd, 2018.04.27.
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