Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
A kerti hulladék nyílt téri égetéséről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján következőket rendeli
el:
A rendelet célja és hatálya
1.§ Jelen rendelet célja, hogy a kerti hulladék nyílt téri égetésével okozott
légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapításával elősegítse a település
környezete és levegője tisztaságának és lakossága egészségének védelmét.
2.§ (1) A rendelet területi hatálya Biatorbágy közigazgatási területén levő
magántulajdonban álló ingatlanokkal határos közterületekre valamint a
magántulajdonban álló ingatlanokra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Biatorbágy közigazgatási területén valamennyi
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a magántulajdonban álló ingatlanokkal határos
közterületeken, valamint a magántulajdonban álló ingatlanok területén keletkezett
vagy más módon azok területére került kerti hulladékra terjed ki.
Értelmező rendelkezések
3. § (1) Ingatlantulajdonos: az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a
tulajdonos személyétől eltér, akkor- birtokában, kezelésében vagy használatában
levő ingatlanon valamint az ingatlannal határos közterületen kerti hulladék keletkezik
vagy más módon a birtokába kerül.
(2) Kerti hulladék:
a) ág,
b) gally,
c) lomb,
d) fa- és egyéb nyesedék,
e) kaszálék,
f) lomb,
g) növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék,
h) gyökérmaradvány,
i) szár, levél és egyéb növényi maradványok.
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A kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályai
4. § (1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
5. § (1) Biatorbágy város közigazgatási területén – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével- a kerti hulladék nyílt téri égetése tilos.
(2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében a nem
komposztált kerti hulladék nyílt téri égetésére február 01-től május 31-ig és
szeptember 01-től november 30-ig terjedő időszakban hétfői és pénteki napokon
8:00 órától 20:00 óráig megengedett. Munkaszüneti- és ünnepnapokon az égetés
szigorúan tilos.
(3) A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy
felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az
égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az
égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi
egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
(5) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete
érdekében – kizárólag száraz állapotú kerti hulladékkal, a meteorológiai viszonyokra
figyelemmel, enyhe légmozgás mellett (gyenge szél), száraz időben kerülhet sor.
Szélcsendes időben az égetést kerülni kell. Tilos az égetés párás, ködös, esős,
erősen szeles időjárás esetén.
(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2014. február 28. napján kihirdettem.
dr. Kovács András
jegyző
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1.

melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló rendelet-tervezethez
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2)
bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

Rendelet-tervezet
megnevezése
Társadalmi hatás
Gazdasági hatás
Költségvetési hatás
Környezeti következmények
Egészségi következmények
Adminisztrációs terhek
A rendelet megalkotásának
szükségessége
A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A kerti hulladék nyílt téri égetéséről
Szabályozottá válik a kerti hulladék égetése.
Nincs.
Nincs.
Nőhet a levegő szennyezettsége.
Bizonyos betegségekre kedvezőtlenül hathat a kerti
hulladék égetése.
Nincs.
A helyi igények kielégítése.
A kerti hulladék égetése nem lehetséges.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
Biatorbágy, 2014. február 28.
Tarjáni István
polgármester
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