
Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól 

 
 

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, illetve a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § 

(4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ 
 

A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi 

szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja. 

 

2.§ 

A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – Pölöske 

község közigazgatási területére terjed ki. 

3.§ 

A rendelet személyi hatálya Pölöske község közigazgatási területén a természetes 

személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed 

ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

 

4.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

a) avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék; 

 

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos 

személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon 

települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül. 

 



 

3. Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai 

 

5. § 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással 

történhet. 

 

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra 

alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítható. Fák, cserjék tűzelhalásos betegségekor /Erwinia amylovora/ a Zala 

Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság előírásai szerint kell eljárni.  

 

(3) Tilos égetni egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott 

sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, 

valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti kiskertekben, a véderdők és helyi védelem 

alatti területeken. 

  

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó területeken avart és kerti hulladékot csak olyan 

helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, 

vagyoni és környezeti kárt nem okoz.  

 

(5) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem 

komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése évente 

szeptember 15-e és május 15-e között lehetséges. Az adott év időjárásától függően a 

polgármester ettől eltérő időszakot is meghatározhat. 

 

(6) Az égetést hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön pénteken 8.00 órától 20.00 óráig,  

szombaton 17.00 órától 20.00 óráig lehet szélcsendes időben. Ünnepnap és tűzgyújtási 

tilalom ideje alatt égetni tilos.  

 

(7)Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, 

ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 

m távolságon belül nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a 

környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Az égetést 18 éven felüli 

személy végezheti. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön 

égethetnek, közterületen nem. 

 

(8)Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes 

hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). 

 

(9) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. 

Az égetés helyszínén olyan eszközöket illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, eloltható, így különösen kerti 

locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, 

lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot stb.  

 



(10)Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

 

(11) A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakokban tüzet gyújtani tilos.” 

 

6.§  Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 

 

(1) A szabadban tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a 

tűzvédelmi  szabályok betartásával, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az 

a környezetre tűz-  vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(3) A  tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

7. §. 

 

 

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

Pölöske, 2015. április 7. 

 

 
Tóth Tivadar Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

2015. április 7. 

 

 

Kanizsai Mónika 

jegyző 

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat Pölöske Községi Önkormányzata Képviselő-

testülete ……/2015.(………..) önkormányzati rendelete az avar és kerti 

hulladék ártalmatlanítás szabályairól 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes 

következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az 

alábbi tényezők vizsgálata szükséges:  

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása, hogy 

szabályozottá válik az avar és kerti hulladék égetése. 

 

Környezeti, egészségi körülmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

egészségügyi, környezetre gyakorolt hatása van, mivel nőhet a levegő szennyezettsége, 

bizonyos betegségek kialakulása.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tervezetben foglaltaknak adminisztratív 

terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

Egyéb hatása: Nincs.  

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 2015. március 5-én lépett hatályba az 

54/2014.(XII.5.)BM. rendelet, - az Országos Tűzvédelmi Rendelet – mely kimondja, hogy a 

belterületi ingatlanok használat során keletiezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott időszakban, és módban lehetséges az égetés.  

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet 

megalkotása nélkül a hulladék szabadtéri égetése tilos, rendelet hiányában nyílt téren történő 

égetés bírság szabható ki.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet tervezet elfogadása esetén az új 

rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt, forrást és 

szervezeti változást nem igényel.  

 

 

 

 

Pölöske, 2015. március 24. 

 

 

 
Tóth Tivadar Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
 

Pölöske Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 

……/2015.(………..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítás szabályairól 
 

 

 

 

A rendelet megalkotásának indoklása: 

 

2015. március 5-én lépett hatályba az 54/2014.(XII.5.)BM. rendelet, - az Országos 

Tűzvédelmi Rendelet – mely kimondja, hogy a belterületi ingatlanok használat során 

keletiezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott időszakban, és módban lehetséges az égetés.  

A rendelet megalkotása nélkül a hulladék szabadtéri égetése tilos, rendelet hiányában nyílt 

téren történő égetés bírság szabható ki.  

 

Jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

12. § (2) bekezdése,  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja és 48. § (4) bekezdés b) pontja, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontja 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet tervezetet  fogadják el, és 

alkossák meg a rendeletet.  

 

 

Pölöske, 2015. március 24. 

 

 

Tóth Tivadar 

polgármester 


