12/1999.(V.1.) önkormányzati rendelet
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Időállapot: 2012.május 30.

PÉTFÜRDŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/1999. (V.01.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyilttéri égetéséről1

Pétfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) és 48. § (3) bekezdés b.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:2

1.§. A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyilttéri égetésének helyi szabályozása a
levegőtisztaságvédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében.
2.§. A rendelet hatálya kiterjed Pétfürdő község illetékességi területén élő/működő jogi és
természetes személyekre valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre.
3.§. A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. Amennyiben a hasznosításra nincs
lehetőség, úgy
a.) a szervezett háztartási hulladék szállításba bekapcsolt területeken a kerti hulladék
gyűjtése a tároló edényben történik,
b.) a háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről
az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni,
c.) a kert hulladék elszállítására az évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre kerülő
lomtalanítási akció is igénybe vehető.
4.§. (1) Minden olyan helyen, ahol szervezett háztartási hulladék szállítás folyik, a kerti
hulladék égetése május 1-től szeptember 30-ig tilos.
(2) Azokon a helyeken, ahol nincs szervezett háztartási hulladék szállítás, a kerti hulladék
égetése e rendeletben szabályozott módon engedélyezett.
(3) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az
égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz.
(4) Az égetés az emberi egészséget és a környezetet nem veszélyeztetheti (füstképződés,
hőáramlás, hősugárzás, szikra stb.).
(5) Hulladékot közterületen és a közút területének határától számított 10 méteren belül égetni
tilos !
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A preambulumot módosította a 11/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
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(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.).
(7) A hulladék égetést 9 és 16 óra között, nyári időszámítás szerinti időszakban 8 és 19 óra
között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete
mellett. A hulladékégetés során a tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén a tüzet azonnal
el kell oltani.
5.§. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
6.§. E rendelet alkalmazásában:
- avar, kerti hulladék: a falomb és minden hasznosításra alkalmatlan, kertben termő növényi
maradvány,
- hasznosítás: kerti hulladék komposztálása
- tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.
7.§3
8.§. E rendelet 1999. május 1. napján lép hatályba.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 11. § c) pontja
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