
Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok égetéséről


Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

A rendelet célja és hatálya

1. §. (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.

(2) megállapította a 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelet 2015. május 30-tól
 A rendelet hatálya az önkormányzat belterületi közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre terjed ki.

A levegőminőség védelmének általános szabályai

2.§. (1) A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell.

(2) Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

Kerti hulladék nyílttéri égetése

3. §. (1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.

(2) A komposztálás során olyan technológiát kell alkalmazni, hogy a hulladék erjedése során a bűzös gázok a szomszédos ingatlanok használóit ne zavarják. Ha ez nem lehetséges (kis méretű telek, sűrű beépítés), akkor a komposztálás nem alkalmazható.

(3) A polgármester kötelezi az ingatlan tulajdonosát, használóját a komposztálás során olyan technológia alkalmazására, mely megakadályozza, hogy a bűzös gázok áramlása a szomszédos ingatlan használóit zavarja, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor a komposztálás alkalmazásának megszüntetésére.

4. §.(1) Kerti hulladék kezeléséről és hasznosításáról az ingatlantulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.

5.§. (1) megállapította a 8/2020 (III.31.) önkormányzati rendelet 2020. április 1-jétől
 Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni: a hónap harmadik pénteki napján 18.00 – 20.00 közötti időpontban.



(2) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen, a saját telken lehet égetni, ahol az égetés kárt nem okoz.

(3) A kerti hulladék égetése az emberi egészséget és a környezetet nem károsíthatja.

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, veszélyes hulladékok stb.).

6. §. (1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól ez a rendelet nem ad felmentést.

7. §. (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanás veszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Záró rendelkezések


8. §. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőörs község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2011. (V.04.) önkormányzati rendelete.




			Szabó Balázs				dr. Könczöl Gábor
			Polgármester					Jegyző


A rendelet kihirdetve:

Felsőörs, 2012. június 6.

								dr. Könczöl Gábor
								          Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva.
Felsőörs, 2020. április 1.

dr. Könczöl Gábor	
kirendeltségvezető

