Hét Község

Ömkorlnányzat í{épvisel{,í-testiileténrek

4l2{tl5. GnT.z3" }önkonmáruyzmti rendelete

A teleplüiés belter_iitetón keletl*ezett avar és iEerti hulladélr nyítttéri égetósónől

t{ét. Község Önkonrrányzat kdpviselő-testiilete (toi,áb|riaklran: képviselő-testüiet) a Magyarország
Alaptörvénye _]2. cilikónek (.2) |,rekez,déséberr rnegltatározott fblarJatkcirében el.já:va és a kiirrryezet
védelmének általános szarbályairón szóló i995. évi LiIL törvény4S.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott
í'élhatalrnazás alap.járl a következőket rerrtJeli el.

Általárlos nemdelkeaések
n.§

A

rendelet celja az avar és keffii truiladé1,;ok nyílttériégetésérevonatkozó olyan szabályok
itiegáliapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és
betartható rnódon biztosí.tják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egynrás
szükségtelen zav arásának csilklr,entését.
?.§
r{ rendelet hatálya

l{ét kilzség közigazgatási betrterületére terjed ki.
3.§

A

rendelet llatálya minileti természetes és jogi szernélyre, jogi szernétryiséggel nern rendelkező

9zer,,/ezeíre kitel,j ed.
E rúeirtlező rendelltezósek

4.§

A

renr1elet alkalmazása szerrpontjáből avar és kefti hulladék:

a kert llasználata sorári keletkező és
io.1ábbi hasznosításra nern kerü|ő növényi rnaradvány (eti, falornb, kaszá\ék, nyesedék,

gyöltérrnaradvány, szár, levél, és egyéb növényi rrlaradványok; továbbiakban együtt: kerti hulladék).
.4 ke

rti huliadék égetósórlek szabályai
5,§

i1) Az ógetés kizárőlag szélr::sencles icllil-reri, a tűzvédelrrri.iogszabályok szigorú lsetartásával, rlagykorú
személy fr.;.l5,xntulou felügyelete mellett, az égetendő kerti huliadék száraz áIlapatában, a környezet,
illetve ri körri;lezetben éló lakól. zavarás;i nélkijl végezhető, kialakítort tűzrakó helyen,

i2) A tűzrakó helyet épl)lefiől és egyeb

eg_;Irető

any;lLgtói crl;,an

távolságrakell elhelyezrri, hogy arra

veszélyt ne jelentsen"

(lJ) Lábon álió növényzet, tarló és nagv rnennyisdgü fiistöt tenrrelő neclves kerti hulladék égetésetilos.

i4) Az égetéssr,rrán a lrelyben (telken lrelül" illetve azt.katárolit3 közterületen) n."eletltezettavar és kerti
lrriliaclék sernnrisíttretö rneg. ,tz égetésfblyarrratálrak gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin,
gázoiaj, stb..) iégszennyező, .iagy b,űzós segédanyag neril haszrlálha,tó"

i..5)

Az égetésttellien

{6)

Az

L-'e]üi

kell végreha,itani, l;.özterületet e célra igénybe venni tilos.

égetelrr,lŐ ker"ti hrrlla,dék nem tatlalrrlazllat krrm.rrrunális, ipari eredetű, va.gy veszélyes

lrrilladékot (pi" rnűanyagot, gumit, veLyszert, festéket, vagy ezek nraraclókait).

Az égetésidőpont"ia
6.§
(1)

A

lterti lrullarlék. rlyílttéri égetésekizirrőIagszeptember l5. és novetnber 30. és február

,]Ü. ltÖziltti iilŐszakban,hétfötől
rT

szonrbatig iamenriyiben az neín ünnepnapr) 9.00 órától

iegerrgeriett, riás napon ós időpontlran az égetés tilos,

(2) Iilos ar ólgetés párás, körJös,

esős, erősen szeles idöjá"r.ás esetén.

(]) Az (1) bekezdésben meg,lelölt idópontbaít sem végezhető égetés
a relepülés területóre is
érr,ónyes, központi lag elrendelt tűzgyúj tási tila_lirm i,Jrje alatt.

Zánó renrdell*ezés
7"§

A

nencJelef a kihirdetést követö

nap{]n lep liatálrzba.
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Zárneiék:

A renrielet kihirdetésre kerüit
}{ót"?0í.5" nnárcius 23.
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