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Győrújbarát község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2013.(VII.26.) 

önkormányzati rendelete 

Avar és kerti hulladék égetéséről 

Győrújbarát község képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataikról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. §. (2) bekezdésében, a környezet 
védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§. (4) 
bekezdés b) pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben  
kapott felhatalmazás alapján Győrújbarát község tiszta, esztétikus képének, 
valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet 
alkotja 

 
 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 
 

 A rendelet hatálya Győrújbarát közigazgatási területén lévő ingatlanokra terjed ki.    
  

A rendelet célja 

 

2.§. 

 
 
(1) A rendelet célja Győrújbarát Község közigazgatási területén az emberi 
egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő 
minőségének védelmét elősegítő szabályozás kialakítása. 
 
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a 
hasznosítására, komposztálására alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, 
gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok. 

 
 

Az égetés szabályai 

 

3.§. 

 

 
(1) Az egészséges, kórokozóktól mentes avart és kerti hulladékot elsősorban 
hasznosítani, komposztálni kell. 
 
(2) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az 
avar és kerti hulladék égetése: 
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a.) hétfőtől csütörtökig: 06.00. óra és 10.00. óra között, 
és 17.00. óra és 19.00. óra között megengedett. 
 
(3) Tilos avar és kerti hulladék égetése  
 
a) ünnepnapokon,  

b) egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és kulturális intézmények,  

sportlétesítmények, hivatal 100 méteres körzetében az intézmény működésének 
ideje alatt,  

c) erősen párás, ködös, szeles időben,  

d) hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,  

e) közterületen  

f) a füstköd-riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.  
 
(4) A (2) bekezdésben meghatározott időszakon kívül avar és kerti hulladék 
égetése csak rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett 
lehetséges. 

4. §. 

 (1) Az avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, 
csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a környéken élő lakók 
lehető legkisebb zavarása nélkül égethető el.  
(2) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék égetési 
szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható 
időpontjáról.  
 (3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés 
személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.  
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 
gondoskodni. Az égetést olyan nagykorú cselekvőképes személy végezheti, aki 
fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon 
cselekedni.  
(5) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal 
el kell oltani.  
(6) Az égetés, tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket (pl.: oltóvíz, homok stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható.  
(7) Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb veszélyes hulladékot. Lábon álló 
tarló égetése, huzalokról műanyag borítás égetése tilos.  
(8) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A 
füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelése csak folyamatosan kis adagokban 
történhet.  
(9) Az égetés gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem 
alkalmazható.  
(10) Égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt. 
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Záró rendelkezések 

5.§. 

Ez a rendelet 2013. augusztus 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2011. (III.09.) 
önkormányzati rendelete  hatályát veszti. 

 

Győrújbarát, 2013. július 25. 

  

Juhászné Árpási Irma dr. Egri Zsanett 

polgármester  jegyző  

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet: 2013. július 26. napján kihirdetve. 
 
        dr. Egri Zsanett 
         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


