Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 30.) rendelete
az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól, valamint a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról
- a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításával egységes szerkezetben 2012. 05.31-től hatályos állapot Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján − a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1. § (1) bekezdése és 16. § (2) bekezdése figyelembevételével − a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Téglás város közigazgatási területén minden magánszemélyre, jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre és egyéni vállalkozóra.

(1)
(2)
(3)
(4)

A nyílt téri égetés szabályai
2. §
Az ingatlanokon keletkező avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben szabad elégetni.
Az égetés során a lakó- és egyéb építményektől, valamint a szomszédos ingatlanok található épületektől,
továbbá egyéb tűzveszélyes és gyúlékony anyagoktól a lehető legnagyobb védőtávolságot kell tartani.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles
gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.).
A 0,5 m3-nél nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék égetésekor a szomszédokat tájékoztatni kell az
égetés várható időpontjáról, tartamáról.

3. §
(1) Az ingatlanokon nyílt téri égetéssel kizárólag avart és kerti hulladékokat, valamint – a háztartási
tevékenység során − fát és faszenet lehet égetni. Minden más jellegű hulladékot, amelyek égése során
veszélyes vagy a környezetet károsan szennyező égéstermék keletkezik (gumi, műanyag, kátrányos
termékek, stb.) a hulladékkezelés szabályai szerint kell ártalmatlanítani, azaz össze kell gyűjteni, és a
kijelölt szilárd hulladék lerakó helyre kell szállítatni.
(2) Az avart és kerti hulladékot csak száraz állapotban szabad meggyújtani.
(3) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy az égetés során keletkezett tűz elhamvadt, s gondoskodni
kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
(4) Az égés során a tűzgyújtás helyét nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
4. §
* hatályon kívül
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidőben az avar és kerti hulladékok égetéséről, továbbá a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezés szabályairól szóló 17/1994. (XI. 4.) Tö. sz. rendelet, valamint a
módosítására kiadott 4/2000 (III. 20.) Tö. sz. rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet alkalmazása során
a) avar: az elszáradt lombozat, levél;
b) kerti hulladék: a lágyszárú és fásszárú növények, azok maradványai, nyesedék.
Téglás, 2004. április 28.
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