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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                   Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. március 5. napján lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet, melynek  225. § (1) bekezdése alapján,  ha a jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (4)
bekezdés  b)  pontja  szerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  hatáskörébe
tartozik  a  háztartási  tevékenységgel  okozott  légszennyezésre  vonatkozó  egyes  sajátos,
valamint  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésére  vonatkozó  szabályok  rendelettel  történő
megállapítása.

Jelenleg  nincsen  hatályban  olyan  önkormányzati  rendelet  településünkön,  amely  lehetővé
tenné  a  családi  házaknál,  háztartásoknál  keletkező  avar  és  kerti  hulladék  elégetését,  az
jelenleg teljes körűen tilos,  ezért  -  a helyi  lakossági igényeknek megfelelően – a növényi
hulladék elégetésével kapcsolatos rendeleti szabályozás indokolt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletét
képező rendelettervezetet  vitassa  meg,  illetve  a  tervezet  szerinti  tartalommal  alkossa  meg
rendeletét.

Kiszombor, 2015. március 26.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
   polgármester



TERVEZET!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

__/2015. (____) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  környezet  védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. §
(4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya
1. §

A rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok
megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.

2. §

(1) A rendelet területi hatálya Kiszombor nagyközség belterületére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki a mező-, valamint erdőgazdasági művelés alatt
álló ingatlanokra.

2. Értelmező rendelkezések
3. §

A  rendelet  alkalmazásában avar  és  kerti  hulladék  a  kert  használata  során,  a
növénytermesztéssel  összefüggésben  keletkező  és  hasznosításra  alkalmatlan  növényi
hulladék, különösen fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, szár, levél, kaszálék, gyökérmaradvány. 

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. Az avar és kerti hulladék kezelése
4. §

(1)  Az  avar  és  kerti  hulladék  ártalmatlanításáról  elsősorban  komposztálással  kell
gondoskodni.

(2)  A  nem  komposztált  avart  és  kerti  hulladékot  elsősorban  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval kell elszállíttatni.

4. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5. §

(1) Nyílt téren csak az e rendeletben meghatározott időszakokban és feltételekkel lehet avart
és kerti hulladékot égetni.

(2)  Az  avar  és  kerti  hulladék  nyílttéri  égetését  minden  év  február  1.  napjától  május  31.
napjáig, valamint október 1. napjától november 30. napjáig lehet elvégezni szerdai napokon
16.00 óra és 20.00 óra között és szombati napokon 8.00 óra és 12.00 óra között. 



6. §

(1) Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, 
b) a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt, 
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100 méteres körzetében azok 
működési ideje alatt,
g) ünnepnapokon,
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek ideje alatt.

(2)  Tilos  továbbá  az  avar  és  kerti  hulladék  nyílttéri  égetése  az  5.  §  (2)  bekezdésben
meghatározott időszakokon kívül.

7. §

(1)  Az avar  és kerti  hulladék égetése kizárólag  nagykorú,  cselekvőképes  személy által  és
felügyelete mellett a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az
égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár ne keletkezzen, az égetés az emberi életet, testi
épséget,  egészséget  nem  veszélyeztetheti,  a  tüzelőanyag  az  emberi  egészségre  ártalmas
égésterméket  kibocsátó  anyagot  nem tartalmazhat,  a  környezetre  tűz-  és  robbanásveszélyt
nem jelenthet. 

(2) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes hulladékot. 

(3) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében –
száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.
Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag száraz állapotában történhet.

(4)  Az  égetés  folyamatának  gyorsítása  érdekében  éghető  folyadék  vagy  légszennyező
segédanyag alkalmazása tilos.

(5) A tűzrakó helyet épületektől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni,
hogy azokra a tűz ne jelentsen veszélyt. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a tűz elaludt.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk.
    polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 
Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
______/2015. (______) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás: szabályozottá válik az avar és kerti hulladék égetése.

Gazdasági hatás: nincs.

Költségvetési hatás: nincs.

Környezeti  és  egészségi  következmények:  elősegíti  a  környezet  és  levegő tisztaságának,
valamint a lakosság egészségének védelmét a szabályok megalkotásával, azonban a levegő
szennyezettségének mértéke és a légúti  betegségekre gyakorolt  kedvezőtlen hatás nagyobb
lehet, mint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének teljes körű tiltása esetén.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:  2015. március 5. napján lépett  hatályba az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, melynek 225. § (1)
bekezdése alapján, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-
testületének  hatáskörébe  tartozik  a  háztartási  tevékenységgel  okozott  légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása.

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek:  az  alkalmazáshoz  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek
rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2015. március 26.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



INDOKOLÁS
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
______/2015. (______) önkormányzati rendelethez

2015. március 5. napján lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet, melynek  225. § (1) bekezdése alapján, ha a jogszabály másként nem
rendelkezik,  a  lábon  álló  növényzet,  tarló,  növénytermesztéssel  összefüggésben  és  a
belterületi  ingatlanok  használata  során  keletkezett  hulladék  szabadtéri  égetése  tilos.  A
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés
b)  pontja  szerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  hatáskörébe  tartozik  a
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Jelenleg  nincsen  hatályban  olyan  önkormányzati  rendelet  településünkön,  amely  lehetővé
tenné  a  családi  házaknál,  háztartásoknál  keletkező  avar  és  kerti  hulladék  elégetését,  az
jelenleg teljes körűen tilos,  ezért  -  a helyi  lakossági igényeknek megfelelően – a növényi
hulladék elégetésével kapcsolatos rendeleti szabályozás indokolt.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  20.  §-ában  foglalt  egyeztetési  kötelezettség  a  rendelet
tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2015. március 26.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző


