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az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérőt.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete a helyi önkormanyzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében és a kömyezetvédelemről szóló 1995.
évi LIII. törvény 48.§. (3) bek. b./ pontjában kapott feLhatalmazás alapjín az ayat és kerti
hulladékok nyílttéri égetésének szabáIyaíről a következő rendeletet alkotja:

l 1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatáLyaMogyorósbánya Közsé gközigazgatási területén valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezefue kiterjed.
A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.

2.§.

lírtelmező rendelkezések

A rendelet aIkalmazása szempontj ából :

a.l atlar és kerti hulladék: akert haszláIatasorarr keletkező és további hasanosításra nem
keriilö növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvany)

í (továbbiakban: kerti hulladék). í
b. l haszno s ítás : a kerti hulladék kompos úálása

c.l tárotó edény:kukatartály, konténer, egyéb tartáIy,papír vagy műanyag zsák.

3.§.

A kerti hulladék tárolásának szabályai

(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani sziikséges.

(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet,
tqy a szewezeíthááaítási hulladék szállításba bekapcsolt tertileteken a kerti hulladék
gyűjtésére taroló edényben történik, és a továbbiakb an hááartási hulladékként
kezelendő,
A hulladékgytijtó edénybe elhelyezhető hulladék mennyiségére és minőségére
vonatkozóan a mindenkor érvényes köúísúasági önkormányzatí rendelet előírása az
iranyadó.

(3) Aháúartási huliadék száIlíásbabe nem kapcsolt tertileteken a kerti hulladék
kezeléséről a fulajdonos i11. a használő köteles gondoskodni.



(1)

(2)

4.§.

A kerti hulladék éeetésének s?abálvai

A kerti hulladék égetése a hánaftási hulladék gyujtésbe és szállításba be nem vont
terüeteken ezen rendeletben szabályozoft módon lehetséges.

A szervezett hátúartási hulladék gyújtésébe és szállításába bevont helyeken a kerti
hulladékok égetése március, április, május, szeptember, október e, november
hónaPokban hét_köznap 10.00 órától 18.00 őtáig, szombaton 10.00 órátó1 12.00 óráig
engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az igetésszigoruan tilos.
A nÖvénYi hulladék égetése h,tzfuőIagszemélyes felügyelet mellett történhet.

5.§.

A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy aza környezetére káros hatással
ne járjon, tÍiz- és robbanásveszélfi ne jelentsen. Arrren ryíúen az égetéssel jaró
hatásokat (fiist, bűz, pernye, höterhelés) felerősítő időjarási köriilmény á*6 W, M
égetést azomalbe kell fejezni.

NagY mennyiségű fiistöt termeiő anyagot (nedves kerti huliadék) égetni tilos.
A tiizelést végző tulzott fiist- illetve koromképződés esetén kötelei a tilzet eloltani és
a levegöszennyezést megsziinteüri.

Az égetendő kerti huliadék nem tartalm azhat más kommunalis, illetve ipari eredetű
hulladékot. (PVC, gum} egyéb veszélyes hulladékok stb.).,;

6.§.

A szabadtéri tűzwúitás szabályai

A szabadban tiizet gyujtani, ttizelőberendezést haszrrálni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tílz- és robbanásveszélyt ne jelenthessen.

Szabadban (vagy nyÍlt téren) atúzetőrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén
- vagy ha arra mar sziikség nincs - atizet azowtal el kell oltani.

A ttizelés helyszínén olyan eszközöket ill. felszerelést keli készenlétben tartani,
amelyekke 1 a lílz terj edése me gakadál y ozhatő, illető le g a tűz eloltható.
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7.§.

E_Sréb biáonságtechnikai vagy tí,lzvédelmi szabalyok előírásai vagy tartós szárazság miatl
elrendelt általanos fűzgyujtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

8.§.

E rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, illetve az előírások megszegése esetén a
sziikséges intézkedések megtételére - amennyiben az intézkedés más szerv-hatáskörébe nem
tartozik - Bajót és Mogyorósbánya Körjegyzős ég arrafeljogosított ügyintézője jogosult.



9.§.

szabálvsértési rendelkezések

Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sujtható, aki e rendelet
4.§. (1) - (2) bekezdésében, az 5,§. (1) - (3) bekezdésében és a 6.§. (1) - (3) bekezdésében
foglalt szabályokat megszegi.

10.§.

Záró rendelke?ések

(1) E rendelet 2005. október 1. napjan lép hatályba.

Q A rendelet kihirdetéséről a helyi önkormanyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (3) bekezdése értelmében a helyben szokásos módon a jegwő gondoskodik.
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