
Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokról 

egységes szerkezetben 

 
 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bek. a) 

pontja, valamint a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi 

személyiség nélküli szervezetekre és a természetes szervekre terjed ki. 

 

 

2. § 

 

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítással kell megsemmisíteni. 

a./  komposztálással 

b./  állatok etetésére, takarmányozásra 

c./  alomként történő hasznosításra 

 

 

 

3. § 

 

(1) A település azon területein, ahol a 2. § szerinti hasznosítás nem oldható meg és az égetése is tilos, 

az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni 

 

(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásba be nem kapcsolt területeken a kerti          

hulladék kezeléséről vagy hasznosításáról az ingatlantulajdonos ill. az ingatlant használó köteles 

gondoskodni. 

 

(3) Az égetés során a helyben keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg. 

 

 

4. § 

 

(1) A közszolgáltatásba bekapcsolt területeket a kerti hulladék égetése március 1. és április 30., 

valamint szeptember 15. és október 30. közötti időszakban  - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak 

kivételével – megengedett. 

 

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése vasár- és ünnepnapokon  a település közigazgatási területén. 

 

(3)  A település közterületein (utak, terek, parkok, lakótelepi zöldterületek) egész évben tilos az avar 

és kerti hulladék égetése. 

       a) Ezekben az övezetekben az avart és kerti hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő  

           edényekben kell elhelyezni. 

 

 

 

5. § 



 

(1)  Az égetést a reggeli és az esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai)  miatt 9,00 

– 16,00 óra közötti időszakban lehet végezni szélcsendes időben. 

 

(2)  Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak 

hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és 

környezeti kárt nem okoz. 

 

(3)   A tűz őrzéséről, és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

        a) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. 

 

(4)   Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. 

        a) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a  

            visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 

6. § 

 

 

(1)  A égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális ill. ipari eredetű hulladékot: 

      - háztartási 

      - ipari 

      - veszélyes és nem veszélye egyéb hulladék 

      - műanyag 

      - gumi 

      - vegyszer 

      - festék 

 

      a) A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, pertóleum) vagy egyéb  

         vegyszert használni tilos. 

 

(2)  A lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

 

7. § 

 

(1)  A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

(2)  Az országosan elrendelt  - erdőterületekre és azok környezetére vonatokozó – általános tűzgyújtási 

tilalom alól a rendelet ugyancsak nem ad felmentést. 

 

8. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon 2013. április 30-án lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Nagy László sk.       Török Barna sk. 

 polgármester       c. főjegyző 

 

 

Megjegyzés: Képviselő testület 10/2013. (VI. 18.) önkormányzati rendeletével kiegészítette a rendelet 

2. §-át a), b), c) pontokkal és módosította 3. § (1) bekezdést. 


