
MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK
16/2013.(XI. 29.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉR ŐL 

Mátraszele  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  valamint  a  környezet  védelmének 
általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII.  törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján  az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről a következőket rendeli 
el:

1. A rendelet célja és hatálya

1.  §.  A  rendelet  célja  az  avar  és  kerti  hulladékok  nyílttéri  égetésére  vonatkozó  olyan 
szabályok  megállapítása,  melyek  a  levegő  tisztaságának  védelmét  elvárható  és  betartható 
módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás 
szükségtelen zavarásának csökkentését.
2.§ A rendelet hatálya Mátraszele község közigazgatási területére terjed ki. 
3.§  A  rendelet  hatálya  minden  természetes  és  jogi  személyre,  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező szervezetre kiterjed. 
4.§ A rendelet hatálya erdő területre nem terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések

5.§ (1)  Avar  és kerti  hulladék:  az  ingatlanokon,  azok  használata  gondozása,  vagy  egyéb 
kertészeti munkálatok végzése során keletkező és további hasznosításra nem  kerülő növényi 
maradvány (fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi 
maradványok). 
(2) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása. 
(3) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák

3. Kerti hulladék hasznosítására vonatkozó szabályok 

6.§ Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 
7. § Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra 
alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség. 

4. Az égetés szabályai 

8. § (1)   Kerti  hulladék égetése minden héten hétfőn reggel  08.00 óra és este 20.00 óra 
(amennyiben az nem ünnepnap) között lehetséges.
(2)  Égetni  csak  megfelelően  kialakított  helyen,  vagyoni  és  személyi  biztonságot  nem 
veszélyeztető  módon,  nagykorú  cselekvőképes  személy  folyamatos  felügyelete,  és  a 
lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. 
(3) A tűz őrzéséről, szükség esetén annak oltásáról, az égetés helyszínén a tűzoltáshoz, a tűz 
terjedésének megakadályozásához szükséges eszközök, felszerelések készenlétben tartásáról 
az égetést végző köteles gondoskodni. 



(4)  A  füstképződés  csökkentése  érdekében  az  avart  és  a  kerti  hulladékot  előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. 
(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben (engedélyezett időszakon,)! 
meghatározott napokon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén. 
(6) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető 
(pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.) 
(7)  Az  égetés  folyamatának  gyorsítására  éghető  folyadék  (pl.  benzin,  gázolaj,  stb.) 
légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható. 
(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak 
belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről. 

9.§ A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
10.  §  (1)  Közterületen  avar  és  kerti  hulladék  égetése  tilos,  kivéve  a  polgármester 
engedélyével. 
(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 
(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. 
(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt. 
(5) Védett természeti területen avar égetése tilos.

5. A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

11.§   A  szabadban  tűzgyújtás,  tüzelőberendezés-használat  kizárólag  a  jogszabályokban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú 
betartásával történhet. 

6. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

12.§ (1)  Aki  az avar  és kerti  hulladék  égetésére  vonatkozó előírásokat  nem tartja  be -  a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 
szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet szabályai szerint - hulladékgazdálkodási bírsággal 
sújtható. 

Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2013. december 1- jén lép hatályba. 

Mátraszele, 2013. november 29.

Vincze László Babjákné Bocsok Anna
polgármester  jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. november 29.



Babjákné Bocsok Anna
jegyző


