
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (XI.8.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól  

 

 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére (a továbbiakban: égetés) 

vonatkozó helyi szabályok megállapítása, amelyek a levegő tisztaságának védelmét biztosítják.  

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Bátya község belterületére. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a főzés vagy sütés céljából történő szabadtéri tűzgyújtásra. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában 

1. kerti hulladék: a kert használata során keletkező és tovább hasznosításra nem kerülő 

növényi zöldhulladék: fás szárú növények lehullott lombja, fanyesedék, gyökérmaradvány, 

kerti és dísznövények elszáradt szára, ága száraz állapotban, lenyírt fű, gaz, haszonnövények 

maradványai, szőlővessző, kivéve mezőgazdasági művelésből keletkezett maradványok, ha 

azok mennyisége meghaladja az 1m3-t; 

2. hasznosítás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 20. pontja 

szerinti kezelési művelet; 

3. munkanap: bármilyen nap, az ünnepnap, szombat és vasárnap kivételével. 

3. Avar és kerti hulladék égetésének általános szabályai  

4. § Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a közszolgáltató 

közreműködésével kell ártalmatlanítani. 

5. § Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése  

a) március 16. napjától március 31. napjáig munkanapokon 8.00 óra és 20.00 óra között, 

b) november 5. napjától november 15. napjáig munkanapokon 8.00 óra és 20.00 óra között  

megengedett. 

 

6. § (1) Tilos égetni 



a) országos, vagy a közigazgatási területet érintő területi tűzgyújtási tilalom esetén, 

b) lábon álló növényzetet vagy tarlót,  

c) párás, ködös, esős, erősen szeles időjárási viszonyok esetén, 

d) kerti hulladékkal együtt más hulladékot, 

e) nedves avar és kerti hulladékot, 

f) kisfeszültségű, közép-és nagyfeszültségű vezeték, távközlési vezeték alatt, 

g) közterületen, 

h) egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, sportlétesítmények telekhatárától 

mért 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, vagy 

i) egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt, annak megtartására szolgáló ingatlan 

telekhatárától mért 100 méteres körzetében. 

 

(2) Az (1) bekezdés g)-h) pontjában foglalt tiltó rendelkezések nem vonatkoznak Bátya Község 

Önkormányzatára. 

4. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének különös szabályai 

7. § (1) Az égetés megkezdése előtt az égetés pontos helyszínét (utca, házszám vagy helyrajzi 

szám), az égetés tervezett időtartamát, az égetést végző személy nevét és telefonos elérhetőségét 

be kell jelenteni Bátya Község Önkormányzatához és a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-

parancsnoksághoz. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat ügyfélfogadási időben, telefonon kell bejelenteni Bátya 

Község Önkormányzatához a 06/78 468-026 telefonszámra, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-

parancsnoksághoz a 06/78 462-622 vagy 06/78 462-824 telefonszámra.  

(3) Az égetés során a telken belül, illetve az azt határoló közterületen keletkezett avar és kerti 

hulladék semmisíthető meg. 

(4) Az égetés csak az ingatlanhoz tartozó telekhatáron belül megengedett, úgy, hogy az égési 

folyamat a környék lakóinak zavarása nélkül folyjon le. 

(5) Az égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetés kizárólag 

szélcsendes időben végezhető.  

(6) A füstképződés csökkentése érdekében az égetés megkezdése előtt a kerti hulladékot 

szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.  

(7) Az égetést megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon lehet végezni, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete 

mellett. 

(8) Az égetés során az épületektől és az éghető anyagoktól a körülményeknek megfelelő, 

indokolt védőtávolságot meg kell tartani, számítva a széljárás irányának és érősségének 

megváltozására. 



(9) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező, bűzős segédanyag nem 

használható.  

(10) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható eloltható.  

(11) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a visszamaradt parázst vagy hamut megfelelő 

mennyiségű vízzel le kell locsolni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt 

meg kell győződni.  

5. Jogkövetkezmények 

8. § Aki az e rendeltben foglalt szabályokat megszegi, azt a környezetvédelmi hatóság 

levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírsággal sújthatja. 

 

6. Záró rendelkezések 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Zsebics Ilona    Bukros Noémi Linda 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Bátya, 2018. november 8. 

 Bukros Noémi Linda 

            jegyző 

 


