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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§. (4) bekezdése b. pontjában
kapott felhatalmazás alapján Nógrád Község Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről – a helyi körülmények megfelelő szabályozása érdekében –rendeletet
alkot. Ebben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel
összhangban 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 adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és
betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Nógrád Község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed.
(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
(1) Avar és kerti hulladék: A kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok).
(2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása.
(3) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.
3. §
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
(1) Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása,
hasznosítása javasolt.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
(3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a
tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.
4. §
Az égetés szabályai
(1) Kerti hulladék égetése minden év március 15-e és április 15-e között, valamint október 1.
és október 31. között történhet szerdai és szombati napokon 9-16 óra között.
(2) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a
lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés
során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz,
homok, stb.)
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(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(5) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a
szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal
maximum 4 óráig tarthat.
(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül,
valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.
(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem
égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai stb.)
(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 tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
6. §
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.
7.§
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
8. §
Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző engedélyével
végezhető.
9. §
Záró rendelkezés
Az önkormányzati rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a módosított
10/2007.(IX.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
körjegyző

A rendelet 2012. április 24-én 16 óra 00 perckor kihirdetésre került:

-------

Árpásné Schlenk Judit
körjegyző
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Indoklás
Nógrád Község 7/2012. (IV.13.) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló
rendeletéhez

Általános indoklás
A környezet és természetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§.(4)
bekezdése b, pontjában kapott felhatalmazás alapján döntött Nógrád község
önkormányzatának képviselő-testülete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
Részletes indoklás
Állandó problémát okoz a településen a kerti hulladék és az avar elégetése, az első
szabályozás már 2007-ben készült. Az emberek nehezen szokták meg, hogy csak bizonyos
napokon lehet tüzelni.
2011-ben egy képviselői indítványra a rendelet úgy került módosításra, hogy csak minden
második szombaton történhet égetés annak érdekében, hogy a háztartási munkákat pl.
teregetés, ágynemű szellőztetés is meg lehessen oldani a hétvégén.
Az elmúlt évben a falugyűlésen is szóba került az avar és kerti hulladék égetésének teljes
betiltása. A testület novemberben döntött egy rendelettervezet előkészítéséről, amely
belterületen teljes egészében megtiltotta az avar és kerti hulladék égetését. A tervezetet a helyi
újság közölte, véleményt kérve a lakosságtól. A Salgótarjáni Kormányhivatalnak szintén
megküldtük véleményezésre a tervezetet. A lakosság részéről 1 támogató és 1 ellenző
vélemény érkezett.
A tervezet az áprilisi ülésen előterjesztésre került, azonban olyan módosító indítvány hangzott
el, amely 1 hónap időtartamban tavasszal és ősszel szerdai és szombati napokon engedélyezi
az égetést. A képviselők többsége támogatta a módosító indítványt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254.§.(2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012.
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket. Emiatt a tervezetből töröltük a szabálysértésre vonatkozó
rendelkezéseket.
A régi rendelet már több ponton módosítva volt, ezért az újabb módosítás helyett új rendeletet
alkottunk.
A rendelet hatályba lépésére azért nem hagytunk több időt, mert az újságban már több
hónappal ezelőtt közzétételre került a rendelettervezet, tehát köztudott volt a tilalom.
Előzetes hatásvizsgálat
A képviselő-testületi ülésen már több alkalommal szóba került, hogy milyen feltételekkel
történjen az avar és kerti hulladék égetése.
A vitában az égetést ellenzők azzal érveltek, hogy az égetés egészségkárosodást okozhat. Az
ellenzők arra hivatkoznak, hogy a beteg kórokozókkal fertőzött lombokat, növényi
maradványokat a betegség terjedésének megakadályozására égetéssel kell megsemmisíteni.
Probléma, hogy nemcsak száraz maradvány kerül elégetésre, hanem részben nyers is, ezért
nem égetés, hanem füstölés történik, annak ellenére, hogy ezt a rendelet tiltja. Ha egy napra
koncentrálódik a tüzelés, akkor nagyobb a füst.
Problémát jelent, hogy jelenleg a rendeletet be nem tartók ellen nem lehet szankcióval élni,
ezért a rendelet betartását csak szép szóval lehet kérni.
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Az önkormányzatnak nincs olyan dolgozója, aki állandóan a falut tudná járni, és felhívná az
emberek figyelmét a rendeletben foglaltakra.
Fentiek miatt a rendeletben foglaltak betartása nem megoldható.
Állandó propagandával az önkéntes teljesítést kellene szorgalmazni, ebben esetleg aktivisták
tudnának segítséget nyújtani.

Árpásné Schlenk Judit
körjegyző

