
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  7/2015. ( IV.13. ) önkormányzati 
rendelete 

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól 
 

 Vének  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikkének (2) bekezdése, 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) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

 I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 
1.§  A rendelet célja, hogy megállapítsa az avar és kerti hulladékok nyílt téri  égetésére 
       vonatkozó helyi  szabályokat. 
2.§  (1) A rendelet területi hatálya  Vének község közigazgatási területére terjed ki. 
        (2) A rendelet személyi hatálya  minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 
        nem  rendelkező  szervezetre terjed ki.  

                 (3) A rendelet hatálya erdő területre nem terjed ki.   
  
 

2. Értelmező rendelkezések  
 

3.§  E rendelet alkalmazásában  
   1. avar és kerti hulladék: fák, cserjék lehullott lombja és a kert használata során keletkező és   
    további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány ( fű, fa, lomb 
    gally,nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi  maradványok.) 

       2. helyben történő égetés:  a telken belül és a lakóingatlan területével közvetlenül határos 
              közterületen történő égetés. 

       3.  hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása . 
 

II.fejezet 
Részletes rendelkezések 

 
3. Az avar és kerti hulladék kezelésének szabályai 

 
4.§ (1) Az avar és kerti hulladék kezelése elsősorban  hasznosítással történik. Komposztálni 
      kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos.  
     (2) Az ingatlanon keletkező kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata. 
5.§ (1) Amennyiben a komposztálás nem lehetséges, akkor az e rendelet szerinti égetést lehet 
      alkalmazni.  
      (2) A nem komposztálható, illetve égetésre nem kerülő avart és kerti hulladékot az erre  
       alkalmas ,  a  közszolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított gyűjtőedényben kell  
       elhelyezni. 
 
 

4. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai 
 
6.§ (1) A helyben történő avar  és kerti hulladék égetése kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi 
szabályok szigorú betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, a  
lakókörnyezet lehető legkisebb mértékű zavarása mellett  végezhető. 
(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a  kerti hulladékot  előzetesen szikkasztani , 
szárítani kell, és az égetés csak folyamatosan kis adagokban történhet. 



(3) Az égetés során csak a helyben keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről 
égetés céljára hulladék nem szállítható el. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető 
folyadék ( pl. benzin, gázolaj) nem használható. 
(4) Az égetni kívánt kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális,- ipari eredetű vagy veszélyes 
hulladékot. ( pl. műanyag,gumi,vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékai és csomagoló 
anyagai.) 
( 5) Az égetést épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell végezni, hogy az égetés 
arra veszélyt ne jelentsen.  
(6) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható. 
(7) Az égetés befejezését követően a tüzet el kell oltani és oltóvízzel vagy földtakarással biztosítani 
kell, hogy a tűzgyújtás helyén a tűz továbbterjedésére alkalmas parázs ne maradhasson.  
 
7.§ (1) Tilos az égetés párás, ködös, esős időben, vagy erősen szeles időjárás esetén. 
(2) Tilos az égetés erdőben , vagy erdő telekhatárától 100 m-es távolságon belül.  
(3) Tilos az égetés ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.   
 

5. A égetés időpontja 
 
8.§ (1) A lakosság és a település levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék 
égetése a település egész területén kizárólag   
a) március 01-től április 30-ig terjedő időszakban szerdánként 08-14 óráig és minden második 
szombaton 08-14 óráig,  
b) október 01-től november 30-ig terjedő időszakban  minden szerdán 08-14 óráig és minden 
második szombaton 08-14 óráig  
engedélyezett.  
(2) Ünnepnapokon tilos az égetés.   
   
 

6. Jogkövetkezmények 
 

   9.§ (1)Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi,   a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló   
kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető. 
 

. III. Záró rendelkezések  
 

 
10.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
  Kiss Tamás       dr. Burányi Bernadett 

polgármester       jegyző h.  
 

 
Kihirdetve: 
 
2015. április 13. 
 
       dr. Burányi Bernadett  
                                                    jegyző h.  
      
 

  


