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Pér Község Önkormányzatának
13/2011. (VI.22.) számú rendelete
az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezés helyi szabályairól
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az avar és kerti hulladék égetése, továbbá a
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozására a következőket rendeli
el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja Pér Község közigazgatási területén az emberi egészség védelme és a
környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő minőségének védelmét elősegítő
szabályozás kialakítása a lakosság lehetőségeinek figyelembe vétele mellett, valamint az avar
és a kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, amelyek
adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon
biztosítják.
Alapfogalmak
2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a fák és
cserjék lehullott, elszáradt lombja, kerti hulladéknak minden növényi maradvány (fű, gyom,
gally, levél, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs, egyéb
növényi maradvány).
(2) hasznosítás: avar és kerti hulladék komposztálása.
II. Fejezet
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES
RENDELKEZÉSEK
Az égetés szabályai
3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól mentes avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani
(komposztálni) kell.
4. § (1) Avar és kerti hulladék égetése kizárólag szerdai és szombati napokon 9.00 és 17.00
óra között megengedett.
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(2) Tilos avar és kerti hulladék égetése
a) ünnepnapokon,
b) egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és kulturális intézmények,
c) sportlétesítmények, hivatalok 100 méteres körzetében az intézmény működésének
ideje alatt,
d) erősen párás, ködös, szeles időben,
e) hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
f) közterületen
g) a füstköd-riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül avar és kerti hulladék égetése csak
rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges.
5. § (1) Az avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak
felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a környéken élő lakók lehető legkisebb
zavarása nélkül égethető el.
(2) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék égetési szándéka
esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról.
(3) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett
avar, kerti hulladék semmisíthető meg.
(4) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés személyi
biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetést olyan nagykorú cselekvőképes személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg
alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.
(6) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
és veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.
(7) Az égetés, tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
(pl.: oltóvíz, homok stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható.
(8) Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot, valamint egyéb veszélyes hulladékot. Lábon álló tarló égetése, huzalokról
műanyag borítás égetése tilos.
(9) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A
füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltüzelése csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(10) Az égetés gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(11) Égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt
.
III. Fejezet
HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL OKOZOTT LÉGSZENNYEZÉSRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
6. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad
égetni.
(2) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen műanyagot,
gumit, vegyszert, festéket), valamint egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
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(3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék, háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
(4) Háztartási energiatermelő berendezésekben kizárólag tűzifa, szén, földgáz, PB gáz,
fűtőolaj égethető. Szilárd, illetve vegyes tüzelésű berendezést szabadban használni tilos.
(5) Kommunális és ipari hulladék háztartási tüzelőberendezésekben történő égetése tilos.
VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Szabálysértési rendelkezések
7. § (1) Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, vagy a tiltó rendelkezéseket nem tartja be –
feltéve, hogy cselekménye bűncselekményt nem valósít meg - szabálysértést követ el. A
szabálysértés miatt alkalmazható pénzbírság legalacsonyabb összege három ezer forint,
legmagasabb összege ötven ezer forint.
(2) A szabálysértési eljárást – mint első fokú szabálysértési hatóság- Pér Község Jegyzője
folytatja le.
Hatályba léptető rendelkezések
8. § (1) E rendelet 2011. június 22. napján lép hatályba.
(2) E rendelet az Európai Uniós jogi aktusokkal összhangban van.

Herold Ádám sk.
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 21-i ülésén fogadta
el.

Kihirdetve 2011. június 22. napján:
Dr. Slánicz Katalin
jegyző
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