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Sáska község önkormányzat Képviselő_testülete a kömyezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995. évi tth. torveny 46. § (r)t9t<elffs c) pontjában és 48,§ (4) bekezdés

b) pontjában Magyarors zághelyíonr.oáanyzaiairól szőIó 2011. évi CLXXXIx,törvény 143,

§(4) bekezdés d.) p"rriaű"" 
'foglal! 

,fe1hátalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32, cikk (1)

bekezdés a) pontjábln meghatározótt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet cétja és hatálya

1.§ A rendelet célja aZ avar és kerti hulladék nllttéri égetesére vonatkozó olyan helyi

szabálynak u *"!anupítása, ami a levegő tisztaságának védelmét biztosítja,

2.§ A rendelet területi hatáIyaSáska község belterületére ,terjed 
ki, Nem terjed ki a

község közígazgatási területénamezőgűdasági_ és erdőművelés alatt álló ingatlanokra,

mivel azokat más jogszabályok rendeznek,

2. Ertelmező rendelkezések

3.§ E rendelet alkalmazásában:--'$ 
oro, és kerti hulladék:ahasznosításra alkalmatlan frí, falomb, kaszél,ék,

gyökérmar adviny,szár, levél, nyesedék, és egyéb növényi maradványok (a

továbbiakban: kerti hulladék),

b) hasznosítás: kerti hulladék komposztálása

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

4.§ (1) A község belterületén aZ avaí és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban

komposztálással kell gondoskodni,

(2)Az(l)bekezdésszerintnemhasznosíthatóavaréskertihulladékmegsemmisíthető
még égetéssel.

5.§ (1) Sáska község belterületén _ az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése az

alábbiak szerint lehetséges :

a) Avar és kerti hulladékok nllttéri
időszakban hétköznap 9-18 óra

égetése csak szeptember 1. és május 31, közötti

kózött, valamint szornbatonként 9-15 óra között

engedélyezett.
(2) Azavar és kerti hulladék égetése tilos:

a) vasárnap
b)ünnepnapokon
cjparás, ködös, esős időben erős szél esetén

d)Egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében

azok működési ideje alatt.



(3) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredeű hulladék vagy veszélyes
hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető

6.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.

(2) Az avart és növényi hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az

égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni
és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról aűz gy$tőja köteles gondoskodni. A
űzhelyszinén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a

ttíz terj edés e me gakadál y ozhatő, illetőleg eloltható.
Az égetés végén meg kell győződní arról, hogy atűz elhamvadt, és gondoskodni kell a

visszamaradtparázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy foldréteggel történő lefedéséről.

() Lzégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális,
ipari eredettí, illetve veszélyes anyagot lartalmaző hulladékot.

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazhatő.

7.§ A hatóságilag elrendelt általános tűzgyt4tásítilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

4. Jogkövetkezmények

8.§ Aki az avar vagy növényi hulladék nllttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot
megszegi [5.§ (1)],150.000.- Ft-ig terjedőközlgazgatási bírsággal sújtható.

5. Zárő rendelkezések

9.§ E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

(
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/ Előzetes hatásvizsgálat

Sáska község Önkormányzata Ké4viselő-testiilete

6/20 1 5. GII.27.) önkorm ányzati rendelete

az avaí és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX, törvény 17,§ (1) bekezdése alapján az e|őzetes

natairksgat aftal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabáIy véltozás előzetes

következményeit.
A Tv. 17. § lzlbekezdése alapján az e|őzeteshatásvizsgálat keretében az alábbitényezők

vizsgélaIa szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása, hogy szabál yozottáváIlk az avar és kerti hulladók

égetése.

Környezeti, egészségi körülmények: 
_

A rendeletb"n rogtuiÜk végrehajtásának közvetlen egészségogyr, kÖrnYezetre gYakorolt

hatása van, mivel nőhet a levegő szennyezettsége, bizonyos betegségek kialakulása,

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminis ztratív terheket befolyásoló hatása nincs,

Egyéb hatása: Nincs.
A*rendelet megalkotásának szükségessége:

2015. március S-éniépetthatályba uis+t{ot+.(XIr.5,)BM, rendelet, - az országos

Túzvédelmi Rendelet! mely kimondja, hogy a belteriileti ingatlanok haszná|at során

keletiezett hulladék szabadtéri égetése tilos] A települési önkormányzat rendeletében

meghattrozott időszakban, és módban lehetséges az égetés,

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotása nélktil a hulladék szabadtéri égetése tilos, rendelet hiánYában nYÍlt

téren történő égetés bírság szabható ki,

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet a]ka\mazása a jelenlegi szabá|Yozáshoz

képest többlet ,r.*árvi"r.ltételt, forrást éá szervezeti változást nem igénye1,

Monostorap áti,20l 5. március 1 9, f "-\ CI ,
takács,i,ász]'őié)

jegyző

In_d__a_k_olás

1-3 § a rendelet célját és hatáIyát tartalmazza

4. § értelmező rendelkezések
s_i s_ig az avaí és kerti hulladék égetésének szabáIyaitrögzítí

8 . § j o gkövetkezmények szab áIyzása

9i .§" rű a rendelkezések, hatályb a léptető rendelkezést rö gzíti


