TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Lakosok, Ingatlantulajdonosok!
A közelgő tavaszi kerttakarítások, metszések alkalmával keletkező avar és kerti hulladékok elégetésének szabályai az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az avar- és kerti hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozásáról szóló 3/2014.
(III.27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak:
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a település környezete és levegője tisztaságának és lakossága egészségének védelmét.
(2) A rendelet hatálya Kunmadaras közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
2. §
(1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
3. §
(1) Kerti hulladék égetése nem végezhető:
a) közterületen,
b) védett vagy védelemre tervezett területen.
4. §
(1) A 3. § alá nem eső ingatlanon kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag március és április, valamint október és november hónapokban. keddi és szombati napokon, 9 és 18 óra között lehet.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt. egyéb veszélyes hulladékot).
(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s
az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot
(nedves kerti hulladék) égetni nem szabad. Az égetést végző túlzott füst, illetve koromképződés
esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.
(4) Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés a
személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. A kerti hulladék
égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.
(5) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
(7) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(8) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

(9) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell
szüntetni.
Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanon megfelelően karbantartott tüzelőberendezésben csak az
arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag az egészségre káros égésterméket ki bocsátó anyagot. valamint egyéb veszélyes
hulladékot nem tartalmazhat.
(3) Veszélyes hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos.
(4) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
(5) Tilos minden olyan háztartási tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan mértékű megterhelése, amely légszennyezést okoz.
Közigazgatási bírság
6. §
(1) Aki e rendelet 3 - 4. §-ában, valamint 5. § (1) - (3) és (5) bekezdéseiben foglalt szabályokat megszegi - amennyiben cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem tartozik -, jogsértést követ el és
30.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A bírság megállapításánál, kiszabásánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Kunmadaras, 2014. március 27.

Rentzné dr. Bezdán Edit
helyettes jegyző
Záradék: Kihirdetve 2014.03.27.
Rentzné dr. Bezdán Edit
helyettes jegyző
Abban az esetben, ha valaki a fent részletezett szabályokat megszegi, az alábbi jogkövetkezményekre
számíthat:
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:
• Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő: 10.000 – 1.000.000 Ft.
• Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységbe a tűzoltóság
beavatkozása is szükséges: 20.000 – 3.000.000 Ft.
• A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak: 40.000 – 200.000 Ft.
• Irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül: 50.000 – 500.000 Ft.

•

Szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre
vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása: 20.000 – 400.000 Ft.

A fent leírtakra tekintettel kérjük a lakosságot a jogszabályi előírások maradéktalan betartására, betartatására.
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