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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
az avar és kerti hulladék égetésének
szabályairól

Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ez évben 2/2019. (II.04.) számon megalkotta
az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletét. A rendelet
szövegezésénél a Képviselő-testület két alapvető szempontot tartott szem előtt. Egyrészt azon lakossági
észrevételeket, amik az elmúlt időszakban - elsődlegesen az égetési időszakok szűkítésének céljából
fogalmazódtak meg, másrészt a település jellegét, a falusias karakterét, a településre jellemző
teleknagysághoz kapcsolódó területkarbantartási feladatokat.
Öttevény község területén az itt lakók túlnyomó többsége nagyobb kertel rendelkező családi házban él.
Ezen ingatlanokon olyan mértékben keletkezhet avar és kerti hulladék, amelynek égetésére – különösen
amennyiben az ingatlan használója több műszakos munkarendben dolgozik – nem elegendő a győri
agglomerációs településeken alkalmazott rendkívül kis számú, és rövid égetési időszak. (pl: heti egy nap)
Ennek megfelelően az új rendelet a korábbi rendeletnél lényegesen szűkebb lehetőséget biztosít az
égetésre, azonban a fent leírtak okán három napot jelöl ki e célra.

Égetésre kijelölt időszakok: hétfő, szerda, szombat, 9-18 óra közötti időszak. Az
égetés időtartama egyhosszában 3 órát nem haladhat meg.
A fenti időszakban is tilos az égetés ünnepnapon, illetve egészségügyi intézmény, óvoda, iskola,
sportlétesítmény 100 méteres körzetében, az intézmény működési ideje alatt. Tilos továbbá az égetés az
országos tűzgyújtási tilalom idején. (ennek időtartamáról az alábbi linken tájékozódhat:
www.katasztrofavedelem.hu) Tilos az égetés erősen párás, ködös esős időben. Tilos az égetés
közterületen.
Égetni csak a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot szabad, ezeket is csak légszáraz
állapotban.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében a szabálytalan égetés esetén a
területi környezetvédelmi hatóság, esetünkben a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztálya járhat el. (tel: 06 96 524003) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet értelmében bizonyos esetekben a Győri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség is illetékes (tel: 06 96 510620). Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető égetés esetén a
tűzoltóság központi segélyhívó száma - 105 - is hívható.
Kérjük a tisztelt ingatlan használókat, hogy a kerti hulladék égetés során a jogszabály előírásaira
figyelemmel, és a lakókörnyezet életviteli szokásaira tekintettel járjanak el.
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