
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) 

bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzata alapján a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

véleményezése alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 7. § helyébe az 

alábbiak lépnek: 

 

7. § 

(1)   Avar, nád és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

 

(2)  A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad 

égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási 

eszközökről, feltételekről. 

 

(3)  Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. 

Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező 

segédanyag nem alkalmazható. 

 

(4)  A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes 

hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) 

 

(5)  Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), 

valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi 

hulladék semmisíthető meg. 

 

(6) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen a vagyoni és személyi biztonságot 

nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete 

és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. 

 

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, 

kis adagokban történhet 

 

(8)  A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal 

el kell oltani. 
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(9)  Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell 

annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő 

takarásáról. 

 

(10) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért 

az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

(11) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

 

(12) Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak e rendeletben foglalt esetekben és 

feltételekkel végezhető. 

 

(13) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem 

ad. 

 

(14) A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni: 

a) tavasszal: március 1 - június 30 között 

b) ősszel: szeptember 1 - november 30-a között 

 

(15) Avar és kerti hulladék égetése vasárnap kivételével 08.00 óra és 20.00 óra között 

engedélyezett. 

 

2. § 

 

E rendelet 2016. május 1. napján lép hatálya, és a következő napon hatályát veszti. 

 

 

Füzesgyarmat, 2016. április 28. 

 

 

 Bere Károly 

polgármester 
Dr. Blága János 

jegyző 


