Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésérıl
Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.
pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdés b) pontjában, a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.
14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék
égetésérıl az alábbi rendelet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya Levél közigazgatási területén lévı ingatlanokra terjed ki.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minısül a
hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fő, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár,
levél és egyéb növényi maradványok.
2. §
(1) A növényi maradványokat elsısorban komposztálással kell kezelni, és talajjavító anyagként
felhasználni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetık meg, melyek komposztálásra,
újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetıség.
(2) A lakosság egészségének és a levegı tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti
hulladék égetése csak hétfıtıl – szombatig tartó idıszakban 07.00 - 19.00 óra között
megengedett. Vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése nem megengedett.
(3) Avar és kerti hulladék nem égethetı tőzgyújtási tilalom idıtartama alatt.
(4) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredető hulladék nem égethetı.
(5) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.
3. §
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tőzrakó helyen és telken szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hısugárzása kárt ne
okozzon.
(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet
kismértékő zavarása mellett égethetı.
(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható.
(5) Erıs szélben és kedvezıtlen idıjárási viszonyok között az avar és a kerti hulladék égetése
tilos.
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5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi környezet védelmérıl, a
közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 11/2000. (XII.22.) számú
önkormányzati rendelet IV. fejezet 18. és 19. §-ai.

Papp Zoltán

Nagy István

polgármester

jegyzı

E rendelet 2012. március 23. napján kihirdetve.
Nagy István
jegyzı
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