
Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012.(VI.15.) számú rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól (egységes szerkezetben)

Nagyréde  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  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 kiterjed a Nagyréde Községi Önkormányzat illetékességi területén működő
jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet,  valamint  a
magánszemélyek tulajdonában, bérletében, kezelésében lévő területen keletkezett avarra és
kerti hulladékra.

2. §

E rendelet alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak
pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék,
gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).

3. §

(1) A rendszeres szemétszállítás alá eső ingatlanokon keletkező avart és kerti hulladékot az
ingatlanon  belül  kell  komposztálni  a  nem komposztálható  avart,  kerti  hulladékot  a
rendszeresített  hulladéktárolóban kell  elhelyezni,  úgy,  hogy azok a szokásos módon
üríthetők legyenek.

(2) A hulladéktárolóban a háztartási hulladékon kívül csak avart és 3 cm átmérőnél nem
nagyobb, 30 cm-nél nem hosszabb kerti hulladékot szabad elhelyezni. 

4. §

(1) A  2.  §-ban  meghatározott,  avar  és  kerti  hulladék  a  tűzvédelmi  előírások  szigorú
betartása mellett csak felügyelettel, száraz állapotban a környezet, illetve a környéken
élő lakók zavarása nélkül égethető el.

(2) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés.

(3) Az  égetést  kizáró  körülménynek  kell  tekintetni,  ha  az  arra  illetékes  szerv
országosan, vagy Heves megye területére tűzgyújtási tilalmat rendelt el.1

1 Módosította: 17/2015. (IX.25.) ör. Hatályos: 2015. október 01.



5. §

(1) Avart és kerti hulladékot az ingatlan területén belül égetni kizárólag PÉNTEKI
napokon, 08 – 20 óra között, szélcsendes időben, személyes felügyelet mellet lehet
égetni.2

(2) Ünnepnapon és a hét egyéb napjain az égetés SZIGORÚAN TILOS.

(3) Tilos  az  avar  és  kerti  hulladék  égetése  közterületen,  valamint  egészségügyi  és
gyermekintézmények  100  méteres  környezetében  az  intézmény  működésének  ideje
alatt.

6. §3

7. §

A rendelet  hatálya nem terjed ki az erdő és annak közvetlen környéke területén végzendő
égetésre, valamint az ipari-, kommunális- és veszélyes hulladékokra. 

8. §

(1) A rendelet 2012. június 15-én lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló

10/2008.(IX.17.) számú rendelet hatályát veszti.

           Balázs József sk.    dr. Kovács Krisztina sk.
   polgármester         jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Nagyréde, 2012. június 15.

dr. Kovács Krisztina s.k.
   jegyző

A módosított rendeletet a mai napon kihirdettem.
Nagyréde, 2015. október 01.

dr. Bálint Edina Ida 
 jegyző

2 Módosította: 17/2015. (IX.25.) ör. Hatályos: 2015. október 01.
3 Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (VI.26.) ör.


