Pogány község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2012. (V. 31.) rendelettel módosított
6/2011. (VI.16.) rendelet
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésről
egységes szerkezetben
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az
1995. évi LIII. tv. 48. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Pogány
község Képviselőtestülete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről rendeletet alkot:
1. §
A rendelet célja és hatálya
(1) E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások
megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének
védelmét.
(2) A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén a jogi személyekre, a
jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magán személyekre terjed ki.
(3) A rendelet hatálya a község belterületére és a kertes mezőgazdasági besorolású
területekre terjed ki. Nem terjed ki a község közigazgatási területén a mezőgazdasági- és erdőművelés alatt álló ingatlanokra, mivel azokat más jogszabályok
rendeznek.
2. §
Értelmező rendelkezések
A rendelet alkalmazása során:
a) avar és kerti hulladék: a hasznosításra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban:
kerti hulladék),
b) hasznosítás: komposztálás vagy a zöldhulladék különgyűjtése, majd az önkormányzat által szervezett zöldhulladék gyűjtőjáratok igénybevétele.

3. §
(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban
hasznosítani kell.

(2) A kerti hulladék hasznosításáról elsősorban komposztálással (a komposztot talajjavító anyagként lehet felhasználni), ha ez nem lehetséges, annak elszállításával kell
gondoskodni.
(3) A (2) bekezdés szerint nem hasznosítható kerti hulladék semmisíthető meg égetéssel. Lábon álló növényzet égetése tilos.
4. §
Az égetés szabályai
(1) A kerti hulladékot elégetni csak hétfőn és pénteken, 14 órától 18 óráig tartó időszakban szabad.
(2) A kerti hulladék égetése tilos:
a) az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül,
b) ünnepnapokon,
c) párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(3) A kerti hulladékot megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett lehet.
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(5) A kerti hulladékot égetni a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett lehet.
(6) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, veszélyes hulladékok, stb.)
(7) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni
kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
5. §
A hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól ez a rendelet nem ad fel-mentést.

6. §
(1) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(2) A tüzelés helyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
7. §
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
(1) A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatáról, azok időszakosan esedékes ellenőrzési illetve karbantartási munkáinak elvé-

geztetéséről a berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni a légszennyező anyagok
káros mértékű kibocsátásának csökkentése érdekében.
(2) Hagyományos háztartási energiatermelő berendezésben csak kereskedelmi minőségű tüzelőanyag, háztartásban keletkező papírhulladék égethető, illetve veszélyes
anyagokkal nem kezelt fahulladék.
(3) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer festék stb.) háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
Vegyes rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a
4/2004. (IV. 19.) rendelet hatályát veszti.
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