EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01.

Koroncó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2008.(X.30.) RENDELETE
az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályokról

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Alkotmány
44/A.
§
(2)
bekezdésében,
és
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1)
bekezdésében,
valamint
a
környezet
védelmének
általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3). bekezdésének
b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílttéri
égetésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi
követelményeinek érvényre juttatása érdekében.
(2) A rendelet területi hatálya Koroncó Község közigazgatási
területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya a község területén lakó vagy
tartózkodó természetes személyekre,valamint a községben
székhellyel, telephellyel, vagy ingatlannal rendelkező
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre és a községben ideiglenes munkát végző,
illetve bármilyen tevékenységet folytató szervezetekre
terjed ki.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak, kerti
hulladéknak minősül a száraz lomb, nyesedék, gally, a
növényzettel fedett terültek művelése során keletkezett
hulladék, kaszálék, növényi eredetű hulladék.
Az avar és a kerti hulladék égetésének részletes szabályai
2.§

(1) Az avart és a kerti hulladékot elsősorban komposztálással
kell kezelni.

(2) Égetés során a helyben (telken belül, illetve a telek
előtti közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék
semmisíthető meg.

(3) Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb
hulladék égetése tilos.
(4) Az égetést csak szélcsendes időben szabad végezni.
(5) Az avart és a kerti hulladékot csak úgy szabad égetni,
hogy az mások egészségét és környezetét nem károsítsa. Az
égetés helyének és idejének megválasztásánál a
szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Tüzet
rakni csak biztonságos módon, a lakó és gazdasági
épülettől kellő távolságra, állandó felügyelet mellett
lehet.
(6) Közterületen avart és kerti hulladékot égetni – kivéve
Önkormányzat által történő közterület gondozás során –
tilos.
Az avar és a kerti hulladék égetésének időpontja
3.§

(1) A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének
védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetését egész
évben az alábbi időpontokban lehet végezni:
péntek 8 – 18 óra között
szombat 8 – 18 óra között

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérő
időpontban, valamint ünnepnapokon az avar és kerti hulladék
égetése tilos!
Szabálysértési rendelkezések
4. §1
________
1

Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(VI.01.) ÖK rendelet 1§ g.) pontja. Hatályos: 2012. 05.31.

Záró rendelkezések

5.§

(1)

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2008. november hó 01. napjától
kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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