Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2006. (V.10.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
[1]

(1) A rendelet hatálya az önkormányzat belterületén bárki által végzett avar és kerti
hulladék égetésére terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon
azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során
keletkezett fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb
növénymaradvány.
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
2. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra
alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség. Fák, cserjék tűzelhalásos
betegségekor (Erwinia amylovora) a Zala Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi
Állomás előírásai szerint kell eljárni.
(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés
személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.
(4) Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad
elvégezni.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes
hulladékot.
(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
(7) Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet
vagy robbanást okozhat.

(8) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell
vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.
3. §
[2]

(1) Az avar és a kerti hulladék égetését hétfő, és pénteki napokon 9 és 20 óra között lehet
végezni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint ünnepnap avar és kerti hulladék
égetése tilos.
(3) Tilos az avar és a kerti hulladék égetése az egészségügyi és gyermekintézmények,
szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmények
működésének ideje alatt, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti ingatlanokon.
Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez a polgármester engedélye szükséges.
[3]

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt napokon sem végezhető égetés, ha ezekre a napokra a
polgármester tűzgyújtási tilalmat rendel el. A tűzgyújtási tilalom elrendelését legkésőbb a
tilalom hatálybalépését megelőző nap 12,00 óráig a település honlapján és a helyi
kábeltelevízióban közzé kell tenni. A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott
napokon az avar és kerti hulladék égetését különösen az időjárási viszonyok alakulására
tekintettel tilthatja meg.
[4]

3/A. §

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) az avart és kerti hulladékot nem a 3. § (1)- (2) bekezdésében megjelölt időpontokban
és időtartam között éget,
b) avart és kerti hulladékot egészségügyi és gyermekintézmények, szociális intézmények,
nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmények működési ideje
alatt, valamint magasfeszültségi vezetékek alatti ingatlanokon éget,
c) avart és kerti hulladékot közterületen a polgármester engedélye nélkül éget,
d) a polgármester által elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt avart és kerti hulladékot
éget.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott cselekmény elkövetőjével szemben természetes
személy esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén százezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy természetes személlyel
szemben százezer forintig, jogi személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekkel szemben kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A
bírság ismételten is kiszabható.
(3) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban átruházott
hatáskörben Letenye Város Jegyzője jár el.
(4) A (3) bekezdésben lefolytatatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Záró rendelkezések
4. §
(1) [5]
(2) E rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba.
Baloghné dr. Andel Zsuzsanna
jegyző

[1]

Rostonics László
polgármester

Módosította: 3/2010. (III. 22.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010.
március 22-től.
[2]
Módosította: 3/2010. (III. 22.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010.
március 22-től.
[3]
Megállapította: 16/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. december
5-től.
[4]
A szakaszt beépítette és a szakasz szövegét megállapította: 12/2014. (IX. 04.)
önkormányzati rendelet 22. §-a. Hatályos: 2014. szeptember 15-től.
[5]
Hatályon kívül helyezte a 11/2012 (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § f) pontja.
Hatálytalan: 2012. június 1-től.

