Vértessomló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól

Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában, valamint a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdés b) pontjában és 36.§ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésében 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet területi hatálya Vértessomló község belterületére, egyéb lakott területére terjed
ki.
2.§ E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a lombozat lehullott levelei, a lekaszált
növényzet, a lemetszett ág, gally, a nyesedék (pl.: venyige), egyéb növényi maradványok.
3.§ (1) Avar és kerti hulladék égetése vasárnap tilos. Az égetés hétfő, szerda, pénteki
napokon 16.00-20.00 óráig, szombaton 08.00-10.00 óra között megengedett.
(2) Az avart és kerti hulladékot égetés helyett elsősorban komposztálással kell
megsemmisíteni.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is
érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
4. § (1) Avart vagy kerti hulladékot nyers vagy nedves állapotban égetni tilos.
(2) Az égetésre kerülő avar, kerti hulladék nem lehet egyéb hulladékkal szennyezett.
(3) Égetni kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad.
(4) Az égetést végző személy túlzott mértékű füstképződés esetén köteles az égetést
megszüntetni.
5. § (1) Az avar, illetve a kerti hulladék égetését a saját ingatlanon kell végezni. Avar és kerti
hulladék égetése közterületen tilos.
(2) Az égetést nagykorú cselekvőképes személy végezheti és azt köteles folyamatosan
felügyelni.
(3) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani és a parázs izzását – pl. vízzel,
földtakarással - meg kell szüntetni.
6.§ E rendelet 2015. május 13-án lép hatályba.
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