Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
az avar és a kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. A rendelet területi hatálya
1. §
E rendelet területi hatálya kiterjed Fajsz Község közigazgatási területének az ingatlannyilvántartás szerinti belterületére (a továbbiakban: belterület).
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
1. avar: gyümölcs- és díszfák, cserjék, bokrok által lehullatott levél;
2. ártalmatlanítás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 2.
pontja szerinti kezelési művelet;
3. hasznosítás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 20.
pontja szerinti kezelési művelet;
4. hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 23. pontja
szerinti anyag vagy tárgy;
5. közszolgáltató: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 37.
pontja szerinti gazdasági társaság;
6. nagykorú cselekvőképes személy: az a természetes személy, aki a tizennyolcadik életévét
betöltötte, és aki nem áll a cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy a
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt.
3. Az avar és a kerti hulladék szabadtéri égetésének általános szabályai
3. §
(1) Az avar és kerti hulladék égetése (a továbbiakban együttesen: égetés) céljából tüzet
gyújtani
a) november 1. napjától február 28. napjáig 09.00 óra és 17.00 óra között,
b) március 1. napjától október 31. napjáig 08.00 óra és 18.00 óra között
engedélyezett.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tűzgyújtásra rendelkezésre álló időszak kezdő- és utolsó
napjain égetés végezhető.

4. §
(1) Nem megengedett az égetés
a) ha a belterületre is vonatkozó általános tűzgyújtási tilalom van érvényben,
b) az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterületen,
c) ha az avar és kerti hulladék nedves,
d) párás, ködös, esős, valamint erősen szeles időjárási viszonyok ideje alatt, vagy
e) ha az avar és a kerti hulladék más hulladékot is tartalmaz.
(2) A lábon álló növényzet, tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri eltüzelése tilos.
4. Az avar és a kerti hulladék szabadtéri égetésének különös szabályai
5. §
(1) Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy ha erre nem adott a
lehetőség, akkor a közszolgáltató közreműködésével kell azt ártalmatlanítani.
(2) Amennyiben az avart és a kerti hulladékot nem lehet hasznosítani vagy ártalmatlanítani,
akkor annak eltüzelésére kizárólag e rendeletben foglaltak szerint lehet sort keríteni.
(3) Égetni csak a környezeti adottságoknak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy
folyamatos felügyelete mellett lehet.
(4) Az avart és a kerti hulladékot a füstképződés elkerülése érdekében előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, amit ezt követően folyamatosan, kis adagokban kell eltüzelni.
(5) Az égetés csak az ingatlanhoz tartozó telekhatáron belül engedélyezett úgy, hogy az
égési folyamat a környék lakóinak zavarása nélkül folyjon le.
(6) Az égetés során az ingatlanokon lévő épületektől a körülményeknek megfelelő, indokolt
távolságot meg kell tartani, számítva a széljárás iránya és erőssége megváltozására.
(7) Az égetés folyamatának beindítására, vagy gyorsabb lefolyásának megkönnyítésére
gyúlékony anyag nem használható.
(8) A tűzgyújtás ideje alatt az égetés nagyságrendjének megfelelő olyan alkalmas eszköz
vagy anyag rendelkezésre állásáról kell gondoskodni, mellyel a tűz terjedése és oltása
megvalósítható.
(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról vagy az adott esetben elvárt vastagságú
földréteggel történő betakarásáról.
6. §
(1) Aki az égetés e rendeletben foglalt szabályait nem tartja be, úgy tűzvédelmi bírsággal,
valamint hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi bírság összegére irányadó szabályokat a
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet foglalja magában.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási bírság összegére irányadó
rendelkezéseket a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet foglalja magában.
7. §
Ez a rendelet 2015. augusztus 17. napján lép hatályba.
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Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése a mai napon a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
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