Sátorhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
Sátorhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó,
levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek. 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bek. c) pontjában
meghatározott jogkörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Sátorhely község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyep, lábon álló növényzet, tarló, erdő, nád és más vízinövényzet égetésére.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a)
Avar és kerti hulladék: a növényzettel fedett területek gondozása, művelése során keletkező és
további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fő, lomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, egyéb növényi maradvány), (a továbbiakban: kerti hulladék).
b)
Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.
c)
Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésnek megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, továbbá az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott
területrésze.
3. §
(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani
szükséges.
(2) Amennyiben a kerti hulladékot a keletkezés helyszínén hasznosítani nem lehet, úgy az az
önkormányzat által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében elszállíttatható, illetve
égetéssel megsemmisíthető.
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4. §
(1) Az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az
ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Közterületen csak az ott keletkezett kerti hulladékot az (1) bekezdésben meghatározottak szerint
szabad égetni.
(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell,
és az eltüzelés csak kis adagokban, folyamatos adagolással végezhető.
(4) Az égetés csak szélcsendes időben végezhető. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz,
pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(5) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén.
(6) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(7) Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, lakó és gazdasági
épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet
lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(8) A kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanás veszélyt ne
jelentsen.
(9) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék, illetve veszélyes anyag égetése
tilos.
(10) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal
el kell oltani.
(11) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (pl. oltóvíz, homok, lapát, stb.) kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, eloltható.
(12) A kerti hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – meg kell szüntetni.

5. §
(1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében, valamint a tűzvédelmi
szakmai követelmények miatt a kerti hulladék égetése csak március 1-től április 30-ig és október 1től november 30-ig terjedő időszakban, hétköznapokon 9 órától 18 óráig megengedett.
(2) Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, az országos, területi tűzgyújtás tilalmának időtartama
alatt, valamint az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő időpontban a kerti hulladék, avar
égetése tilos.

2

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sátorhely, 2022. január 25.
Lőrincz Árpád
polgármester

dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került.
Sátorhely, 2022. január 28.
dr. Kovács Anikó
jegyző
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