Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
9/2015. (III.27.) számú önkormányzati rendelete
a tűzgyújtásról és kerti hulladék égetéséről1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. tv. 48. § (4) b) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 5. pontjában foglalt feladatkörében, a
az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése mellett, tűzgyújtásról és a
kerti hulladék égetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kétegyháza Nagyközség belterületi – lakott vagy lakatlan ingatlanjaira, üresen álló telkeire, házhelyeire, egyéb mezőgazdasági jellegű magántelkeire
(továbbiakban: telek) és közterületeire.
2. §
(1) Kétegyháza Nagyközségben kizárólag az adott telken és a vele közvetlenül érintkező, a telek
tulajdonosa (kezelője, használója) által kötelezően karbantartott közterületen keletkező avar, kerti
hulladék semmisíthető meg nyílt téri égetéssel.
(2) Lábon álló növényzet vagy tarló égetése tilos.
3. §
(1) A kerti avart és hulladékot nyílt téren az március 1. és november 30. között, hétfőn és
pénteken, 9-19.00 óra időszakban lehet égetni, kivételt képez ez alól a hatóság által elrendelt
tűzgyújtási tilalommal érintett időszak és kivételt képeznek a munkaszüneti és ünnepnapok.
(2) Az égetést kialakított, a tűz továbbterjedését megakadályozó tűzrakó helyen, szélcsendes
időszakban lehet végezni.
(3) Közterületen tüzet gyújtani vagy kerti hulladékot, avart égetni tilos.
4. §
(1) A kellően száraz avar vagy kerti hulladék égetéséhez a gyulladást, égést gyorsító anyagot
használni tilos.
(2) Az égetés teljes időtartama alatt a tűz eloltására, megfékezésére alkalmas és elegendő eszközt,
anyagot készenlétben kell tartani, veszélyes mértékű tűz esetén az oltást haladéktalanul el kell
kezdeni.
(3) A tüzet őrizetlenül hagyni, az égetés végén, annak helyszínén parazsat, izzó, forró hamut
hátrahagyni tilos.
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A rendeletet a képviselő-testület a 2015. március 24-i ülésén fogadta el.

5. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít, aki az e rendelet 2-4. §-aiban foglalt
rendelkezéseket megszegi.
Az elkövető 50.000.- Ft-ig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható.
6. §
A rendelet 2015. május 1. napjával lép hatályba.
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