Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályoknak
a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel
elősegíti a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának
csökkentését.
2.§ A rendelet területi hatálya Bakonyszentiván község közigazgatási területére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya Bakonyszentiván község közigazgatási területén a természetes
személyekre, a jog személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar: lehullott falomb,
b) kerti hulladék: minden hasznosításra alkalmatlan, kertben termő növényi maradvány, szár, levél,
kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, gally, gyom, egyéb növényi maradvány
c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa,
haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.
II.Fejezet
Részletes rendelkezések
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§ A község területén az egészséges, kártevőktől mentes avart és kerti hulladékot elsősorban
hasznosítani, komposztálni kell.
6.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 06 - 17
óra között engedélyezett.
(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
7.§ (1) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar,

kerti hulladék semmisíthető meg.
(2) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.
(3) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(4) Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, hogy
az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
(5) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra
veszélyt ne jelentsen.
(6) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
8. § (1) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az
égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(2) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
(3) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell
oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell
győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu
belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
III.Fejezet
Záró rendelkezés
9.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária
címzetes főjegyző
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A rendeletet kihirdettük:
Bakonyszentiván, 2013. szeptember 18.
Fehér Mária
címzetes főjegyző

Általános indokolás
Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről szóló önkormányzati rendelethez.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontja lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendelet keretében szabályozzák
az avar és kerti hulladékok égetését.
A rendelet-tervezetet elkészítettük annak érdekében, hogy a község közigazgatási területén az avar
és kerti hulladék égetésére olyan helyi szabályt állapítsunk meg, ami a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés
szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

Részletes indokolás
Az 1-3. §-hoz
A rendelet célját, területi, személyi hatályát meghatározó rendelkezés.
A 4. §-hoz.
A rendelet alkalmazás szempontjából releváns fogalmakat tartalmazó rendelkezés.
Az 5-8. §-hoz
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályait tartalmazza.
A 9. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet megnevezése: Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló helyi
rendelet megalkotása
Társadalmi hatás: A rendelet segíti a lakosság környezettudatos szemléletének kialakulását.
Önkormányzati rendelettel csökkenthető a lakosok között az égetés, a füst miatt előforduló
konfliktus.
Gazdasági hatás: Jelentősebb gazdasági hatása nincs, a kertgazdálkodás költségeit kismértékben
csökkentheti.
Költségvetési hatás: Az önkormányzat költségvetését közvetlenül nem érinti.
Környezeti következmények: A levegőtisztaság kismértékű javulása várható.
Egészségi következmények: Egészségügyi következmények kismértékű javulása várható.
Adminisztrációs terhek: Adminisztratív terhek kismértékű növekedése várható.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A falu életében gyakori volt az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetése. Falusias környezetben a teljes tiltás nem lehetséges, teljes engedélyezés nem
célszerű, a szabályozás szükségszerű.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotásával előre
kiszámítható, rendezett körülmények között folyhat az avar és kerti hulladék nyíltéri égetése.
Szabályozás hiányában rendszertelen égetés folyik, mely jelentősen veszélyezteti a lakosság
egészségét, környezetét.
A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek: Rendelkezésre állnak.
- szervezeti feltételek: Rendelkezésre állnak.
- tárgyi feltételek: Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak, pénzügyi teher
növekedéssel nem jár.

