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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

46/2011. (XII.22.) önkormányzati 
r e n d e l e t e1

a levegő tisztaságának védelméről

Várpalota  Varos  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  környezet  védelmének  általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (4)  bekezdés  b)  pontjában  kapott
felhatalmazás  alapján,  a  szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvény  1.  §  (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  §  (1)
bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. § (1) Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással
kell  kezelni.  Égetéssel  azon  anyagok  semmisíthetők  meg,  melyek  komposztálásra,
újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.
(2)  Nyílt  téri  égetés  során  a  helyben  (telken  belül,  illetve  azt  határoló  közterületen)
keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására
légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(3) Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.
(4) Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén
szabad végezni.
(5)  Az  égetést  telken  belül  kell  végrehajtani,  közterületet  e  célra  igénybe  venni  tilos.
(Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti
hulladékot  –  amennyiben  az  növény  egészségügyi  okokból   szükséges  –  kellő  őrizet
mellett elégetheti).
(6) Az égetés helyének és idejének megválasztásával  a szomszédokra és a környezetre
figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani
és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani.

2. § (1) Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a város intézményterületein.
(2)  Tilos  az  égetés  szociális  intézmények  (rendelő,  gyermek-,  ifjúsági-,  kulturális-,
sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
(4) A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát
stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés
befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

3. § (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar
és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett : 

a) tavasszal március 15. és április 30. között
b) ősszel szeptember 15. és november 30. között.

1 Módosító rendeletek és hatálybalépésük:
19/2012. (V.31.) 2012.06.01.
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(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő
reggeli és esti inverziója miatt 9 és 17 óra között megengedett az avar és a kerti hulladék
égetése.
(3) Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1) bekezdésben megjelölt időpontokon kívül
avart és kerti hulladékot égetni tilos.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt  időszakban sem végezhető égetés,  amennyiben azt a
tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

4. §2

5. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztasággal
összefüggő  tevékenységekről  szóló  42/2010.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet  8.  §  (1)
bekezdése.

V á r p a l o t a ,  2011. december 15.

Talabér Márta      Máténé dr. Ignácz Anita
  polgármester        jegyző

2 A 4. §-t hk. helyezte a 19/2012. (V.31.) ör. 15. § (2) bekezdés 6) pontja


