
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 11/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete  

a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék  

szabadtéri égetéséről 

 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete eredeti jogalkotó hatáskörében 

eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Nagyszénás belterületén bárki által végzett avar és kerti hulladék 

égetésére terjed ki. 

2.§ 

Értelmező rendelkezés 

 

E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: az ingatlanokon azok tisztán tartása, 

ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, 

lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány. 

 

3.§ 

 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

 

4.§ 

Az égetés szabályai 

 

(1) Az avar és a kerti hulladék szabadtéri égetése március 1. és november 30. közötti 

időszakban naponta 8-21 óra között engedélyezett. 

(2) Égetni csak a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyeztetve, nagykorú 

cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett szabad. 

(3) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad 

elvégezni. 

(4) A szabadban a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, veszély esetén a tüzet azonnal el 

kell oltani. 

(5) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható. 

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a 

visszamaradt  parázs, hamu belocsolásáról, vagy  földréteggel történő lefedéséről. 

(7) Kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék 

(műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek maradékai) nem égethető. 

(8) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

(9) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt az avar és a kerti hulladék 

égetése tilos. 

5.§ 

Záró rendelkezés 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


