Ete Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (III.19.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről
Ete Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék,
nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).
2. § A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
3. § A kerti hulladék a 2. §-ban foglaltaktól eltérően indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerinti
égetéssel semmisíthető meg.
4. § A saját ingatlanon keletkező avar és kerti hulladék égetése hétfőtől péntekig 10.00 órától

18.00 óráig, szombaton 10.00 órától 14.00 óráig végezhető, szélcsendes időben.
5. § Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot.
6. § Vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos.
7. § Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező,
vagy bűzös segédanyag alkalmazása tilos.
8. § Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
9. § Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
10. § Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre
már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
11. § Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg
kell szüntetni.
12. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom esetén az avar és kerti hulladék
égetése nem megengedett.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ete, 2015. március 19.
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