
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.27.)  rendelete 

az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól 

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, 

gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, falomb, kaszálék, 

nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány (továbbiakban együtt: a kerti 

hulladék). 

2.§ (1) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére 

csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.  

(2) Az ingatlanon keletkező kerti hulladék megfelelő kezelése (égetése) az ingatlantulajdonos, vagy 

használó feladata. 

(2) Kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag március 16. – június 30. és szeptember 1. – október 31. 

között, munkanapokon megengedett. 

(3) Kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül és a tűzvédelmi 

előírások betartásával lehet égetni. A (2) bekezdésben foglalt égetés az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. 

(4) A füstképződés mérséklése érdekében a kerti hulladék csak száraz állapotban égethető. 

(5) Az elégetendő kerti hulladékkal együtt semmilyen más háztartási vagy egyéb hulladék nem 

égethető. 

(6) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj) légszennyező, vagy bűzös 

segédanyag alkalmazása tilos. 

(7) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

3.§ (1) Nem égethető kerti hulladék: 

a) július 1. és augusztus 31. napja, valamint november 1. és március 15. közötti időszakban, 

b) szeles vagy ködös, erősen párás időben, 

c) szombati, vasárnapi és ünnepnapokon, 

d) egészségügyi-, szociális-, gyermek-,ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmények, nyitott 

sportlétesítmények, szabadidőközpont és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok 

működésének időtartama alatt, 



e) hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt. 

(2) Annavölgy Község Önkormányzatának – továbbiakban önkormányzat – közigazgatási területén 

kívül keletkezett kerti hulladékot az Önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos. 

4.§ Lábon álló növényzet és tarló égetése tilos. 

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 Bánhidi József Pőczéné dr. Csorba Erika  

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet 2015. április 27. napján kihirdetésre került: 

  

 Pőczéné dr. Csorba Erika 

 jegyző 

 


