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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék, valamint a tarlóégetés szabályairól szóló
2/2007.(II.12.), 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított
10/2002. (IX.02.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (1) bekezdése és a 48.§. (3) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 11.§.-ában foglaltakra az avar és kerti hulladék kezeléséről, valamint a tarlóégetés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja meg:
I. Fejezet
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja Hosszúhetény község levegőjének védelme, tisztaságának megőrzése, az emberi
egészséget veszélyeztető és jelentős környezetkárosítással járó légszennyezés megakadályozása.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya Hosszúhetény község közigazgatási területén (Kisújbánya, Püspökszentlászló
településrészeken is) állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed
ki.
III. fejezet
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
3.§.
(1)
(2)
(3)

Az egyedi fűtéssel rendelkező háztartásokban a kellően karbantartott tüzelőberendezésekben
csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (így különösen: ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.) tilos égetni.
A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék, háztartási tüzelőberendezésben történő égetése engedély nélkül végezhető, kivéve az
üdítős, gyümölcsleves, többrétegű vegyes csomagolású papírdobozokat.
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Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
4.§.
(1)

Az avart és a kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani, illetve megsemmisíteni.
(2) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése, illetve megsemmisítése tilos.
(3) 1Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag március 1. – április 30., és október 1. –
november 30. közötti időszakban engedélyezett a következők szerint:
Hétfőn, pénteken: 1000-1700 óráig, szombaton: 1000- 1500 óráig.
Az égetés befejezését követően a tűzgyújtóhelyet azonnal vízzel le kell locsolni, füstölögtetés
tilos.
(4) Vásár- és ünnepnap tilos a hulladékok égetése.
(5) Égetéssel háztartási (kommunális) hulladék nem semmisíthető meg.
(6) Szeles időben és a rendeletben meghatározott időszakon kívül szabad téren tilos a tűzgyújtás.
(7) Az avar és kerti hulladék csak teljesen száraz állapotban égethető el. Tilos a vizes, félszáraz
hulladék égetése.
(8) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait.
(9) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m-en belül, saját telken lévő épülettől 5 m-en
belül tilos.
(10) Az égetés során a keletkező hő élő növényzetet, fát nem károsíthat.
(11) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
(12) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
A tarlóégetésre vonatkozó szabályok
5.§.
(1)
(2)
(3)
(4)

Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben járványveszély elhárítása érdekében külön engedéllyel végezhető.
Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a Baranya Megyei Növény-egészségügyi és
Talajvédelmi Szolgálat állásfoglalását.
Az égetendő tarlót meg kell tisztítani a kommunális, illetve az ipari eredetű hulladékoktól.
A közforgalmi utak közelében végzett égetéseknél az út tengelyétől számított 100 m-en belül
bármely növényzet égetése tilos.
A bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok
6.§.

(1)
(2)

1

Bűzös anyagot csak légmentesen záró tartályban lehet tárolni és szállítani.
Trágyát tárolni a belterületen – a kellemetlen bűzhatás megelőzése érdekében – szakszerűen
kialakított trágyaszérűn lehet.

Módosította: 2/2007.(II.12.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2007.III.1-jétől.
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(3)

Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakrendszerű, vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani.

IV. Fejezet
Szabálysértési rendelkezések
7.§.2
V. Fejezet
Záró rendelkezések
8.§.
Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Hosszúhetény, 2002. augusztus 7.
Nádor Rudolfné sk.
polgármester

Orbán László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2002. szeptember 2-án kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2002. szeptember 2.
Orbán László sk.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2012.IV.23-tól.

