Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő
növényi maradvány (fű, falomb, gyomnövények, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár,
levél, emberi fogyasztásra alkalmatlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok;
2. hasznosítás: növényi maradványok megfelelő edényben történő komposztálása;
3. tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák;
4. ipari eredetű hulladék: műanyag, gumi, fáradt olaj, egyéb veszélyes hulladék;
5. tűzoltási eszközök: oltóvíz, homok.
2. Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

2. §

(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes növényi maradványok, avar és kerti
hulladékok – megfelelő előkezelést követően a talajba való visszajuttatása, illetve szelektív
gyűjtést követő komposztálása – hasznosítása javasolt.
(2) A fenti hasznosítás lehetőségének hiányában az ingatlantulajdonon keletkező avar és kerti
hulladék az e rendeletben meghatározott előírások szerint kezelhető (égethető el). A kezelés
(égetés) szabályos végrehajtása az ingatlan tulajdonosának vagy használójának – kétség esetén az
ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosának – kötelezettsége.
(3) A (2) bekezdés szerinti égetés során kizárólag növényi eredetű hulladékot szabad égetni.
3. Az égetés szabályai

3. §

(1) Oroszlány város belterületén és a rendelet 1. mellékletében részletezett külterületi lakott
területeken avart és kerti hulladékot égetni minden év március 1. és május 31., továbbá
szeptember 1. és november 30. közötti időszakban hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken
és szombati napokon – amennyiben az nem ünnepnap – szabad.
(2) Az égetésre a 3. § (1) bekezdésben meghatározott napokon, naponta egy alkalommal, maximum 4
óra időtartamig, hétköznapok esetében 9.00-20.00 óra közötti, szombaton 9.00-12.00 óra közötti
időszakban kerülhet sor.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 3. § (1) és (2) bekezdéseiben engedélyezett időszakon
kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél alacsony légnyomás esetén.
(4) Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.
(5) Avart és kerti hulladékot elégetni csak megfelelően kialakított, a legközelebbi épülettől legalább 6
méter távolságra elhelyezett tűzrakó helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett szabad.
(6) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója, mint az égetést végző személy az égetés során köteles
gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről.
(7) Az avar és kerti hulladék égetése úgy történhet, hogy az a környezetre káros hatással ne legyen,
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tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz
elhamvadt.
(8) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell.
(9) Avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a közvetlen szomszédokat előzetesen tájékoztatni
kell az égetés várható időpontjáról.
4. §

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
4. Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet 2015. április 5. napján lép hatályba.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. április 4.

Dr. File Beáta
jegyző
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1. melléklet a 11/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány város közigazgatási területén az avar és avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi
szabályai szempontjából külterületi lakott területnek minősülnek az alábbi településrészek:
Megnevezés
Bokodi út
Erdészház
Erőműi tópart
Felső telep
Galambos puszta
Gerencséri Tanya
Homoki utca (részben belterület)
Horváth-hegyi dűlő
Káposztás dűlő
Labancberki dűlő
Lőtér
Madárhegy
Majk Középső malom
Majki dűlő
Malom-dűlő
Malomkert
Német dűlő
Nyíres dűlő
Öreg malom
Széles domb
Szőlőkert
Vízmű
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