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Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl Enying Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) 
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi 
szabályoknak a megállapítása, melyek az adott körülmények között a levegı tisztaságának 
védelmét, a szabadban való tüzelést, elvárható és betartható módon biztosítják. 

2.§ A rendelet területi hatálya Enying Város közigazgatási területére terjed ki. 

3.§ A rendelet hatálya Enying Város közigazgatási területén kiterjed a természetes 
személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre.1 

 

Fogalom meghatározások 

 

4.§ E rendelet alkalmazása szempontjából 

(1) avar és kerti hulladék: a falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a 
továbbiakban kerti hulladék) 

(2) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása 

(3) tárolóedény: 110 l-es kuka, konténer, szolgáltató által forgalmazott, emblémával ellátott 
mőanyagzsák 

(4) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve a 
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületeknek a közforgalom számára a 
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá azt a magánterületet, 
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 

 

Avar és kerti hulladékok égetésének szabályai 

5.§ A város területén az avar és kerti hulladékok ártalmatlanításáról elsısorban 
komposztálással kell gondoskodni. 

6.§ A kerti hulladékok elszállítása a háztartási hulladék szállításával egyidejőleg 
tárolóedényben történik. Egyéb módon kihelyezett kerti hulladék elszállítása térítés 
ellenében lehetséges. 

7.§ A város közigazgatási területén belül a 64. számú fıút mentén elhelyezkedı  
közterületeken a nyílttéri égetés tilos. 

                                                 
1 Módosította a 37/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 
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8.§ Az avar és kerti hulladékok egyéb területeken történı nyílttéri égetése tőrt állapotként 
fogadható el, az alábbi feltételek betartásával: 

Az égetés idıtartama: szeptember 1-tıl május 31-ig, a tőzgyújtási tilalom betartására 
figyelemmel és naponta 0800-1000 óráig, illetve 1600-1900 óráig, a megfelelı meteorológiai 
viszonyok figyelembevételével lehet égetni, kivéve munkaszüneti-, heti pihenı- és 
ünnepnapokon. 

9.§ Kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak 
hısugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz. 

10.§ A tőz ırzésérıl és veszély esetén annak eloltásáról a tőz gyújtója köteles gondoskodni. A 
tőz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel 
a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg eloltható. 

11.§ Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. 

12.§ Az égetendı kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredető, 
illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 

Záró rendelkezések 

13.§  

(1) 2 

(2) 3 

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. 
törvény, a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) 
Korm. rendelet, valamint az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 
22.) ÖTM rendelet rendelkezései az irányadóak.4 

14.§ A rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. 

15. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.5 

Enying, 2005. december 14.         

                     
 

Tóth Dezsı      Szörfi István 
polgármester      jegyzı 

 
 
 
Kihirdetve: 2005. december 19. 
 
 
        Szörfi István 
        jegyzı 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 02.) önk. rendelet. 
3 Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 02.) önk. rendelet. 
4 Kiegészítette a 37/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 
5 Kiegészítette a 37/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 


