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Vízvár Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
az avar és a kerti hulladék belterületen történő égetéséről 

Vízvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII. törvény 
46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, és a 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Vízvár község belterületén a környezet védelme és a 
köztisztaság fenntartása érdekében e rendeletben szabályozott keretekben történjen az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetése. 

(2) A rendelet hatálya Vízvár község belterületén végzett kerti avar és hulladék nyílttéri 
égetésére, a hulladékok nyílt téri égetését végző személyekre terjed ki. 

2.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

a. A var és kerti hulladék: falomb, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradványok. 
b. Települési hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 43. 

pontjában meghatározott hulladék 
c. Vegyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 47. pontjában 

meghatározott hulladék 
d. Veszélyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 48. 

pontjában meghatározott hulladék 

A var és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok 

3. § 

( 1) A var és kerti hulladék nyílttéri égetése március 1. és május 31, valamint október 1. és 
november 30. közötti időszakban vasárnapok és ünnepnapok kivételével reggel 9.00 és este 
19 .00 óra között, kizárólag szélcsendes időben történhet. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időszakon Jdvüf belterületen a kerti avar és hulladék 
égetése tilos 

4. § 



(1) Az égetendő kerti hulladék a zöldhulladékon kívül nem tartalmazhat települési 
hulladékot, vegyes illetve veszélyes vagy más hulladékot. 

(2) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező 
segédanyag nem alkalmazható. 

(3) Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy történhet, hogy az a környezetére tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani 
kell, s az eltüzelése csak folyamatosan kis adagokban történhet. 

(5) A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. 

( 6) Az avar és kerti hulladék égetésének színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése ·megakadályozható, illetőleg a tűz 

eloltható. 

(7) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg 
kell szüntetni. 

Záró rendelkezés 

5. § 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba .. 

A rendelet kihirdetve: 

Vízvár, 2015. április 30-án 
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