3. OLDAL
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2007. (X. 31.) BVKt rendelete
az avar- és kerti hulladék égetéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (3) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az avar- és kerti
hulladékok égetésével okozott légszennyezés csökkenésének,
ezáltal a környezet-és levegő minőségének megőrzése- és védelme,
valamint az emberek egészsége és életminősége megóvásának
érdekében az alábbi rendelet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi
személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) kerti hulladék: a kert használata során keletkező növényi
maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek);
b) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg,
csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb nyesedék, karácsonyfa, valamint a
lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem
veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fő/nap normatívával kiszámított hulladék
mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
3. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell
hasznosítani.
(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen
hasznosítani nem lehet:
a) a kisebb mennyiségű kerti hulladék elhelyezése a
rendszeresített tároló edényben történik;
b) a nagyobb mennyiségű kerti hulladék elhelyezésére a közszolgáltató (Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.) emblémájával
jelzett zsák (60 l) vásárolható és használható;
c) évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg
hulladékot díjtalanul elhelyezhető a közszolgáltató telephelyén (47-es főútvonal 43-44 km szelvénye között);
d) az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés
esetén a díj a rendszeresített gyűjtőtartályok díjai alapján kerül
meghatározásra (függelék).
4. §
(1) A település közigazgatási területén - a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – tilos a hulladékégetés.
(2) Azokon a helyeken, ahol sem a komposztálásra, sem pedig az
elszállításra nincs mód, a kerti hulladék égetése e rendeletben szabályozott módon engedélyezett.
5. §
(1) Avart és egyéb kerti hulladékot október 1. napjától, április 30.
napjáig, napközben, 9 és 17 óra közötti időben, derült égbolt
és szélmentes idő esetén lehet égetéssel megsemmisíteni.
(2) Az avart és a kerti hulladékot május 1. napjától szeptember 30.
napjáig előzetes bejelentés alapján napközben 9 és 15 óra kö-
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zötti időben, szélmentes és derült égbolt esetén lehet égetéssel
megsemmisíteni. Az előzetes bejelentést a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kell megtenni (erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon), az égetést megelőző nap 14 óráig.
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő köteles nyilatkozatot
tenni arról, hogy:
- az avart és kerti hulladékot nem tudja komposztálni és nincs
lehetősége az elszállítására,
- az ingatlannal határos szomszédokat tájékoztatta az égetésről,
- az égetés folyamán maradéktalanul betartja a rendeletben szabályozott feltételeket.
(3) Az avar és a kerti hulladék égetését csak a 18. életévét betöltött személy végezheti.
(4) Avart és egyéb kerti hulladékot égetni csak telken, száraz
állapotban és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a személyi és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye,
hőterhelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést
be kell fejezni.
(5) Az égetés legfeljebb 60 percig tarthat.
(6) Az éghető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,
illetőleg ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer,
festék, veszélyes hulladék stb.)
(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetést végző
személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles
gondoskodni.
(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(9) A település közigazgatási területén kívül keletkezett kerti
hulladékot a település területére behozni és ott elégetni tilos.
(10) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól e
rendelet nem ad felmentést.
6. §
Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha
jogszabály másként nem rendelkezik.
7. §
Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet:
a) 3. §-ban a kerti hulladék hasznosítására és elszállítására,
b) 4. § (1) bekezdésében a hulladékégetésre,
c) 5. §-ban az avar és kerti hulladék égetésére,
d) 6.§-ban a lábon álló növényzet, tarló, illetve
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
égetésére
vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi.
8. §
E rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2005. (III. 24.)
BVKt. rendelet hatályát veszti.
Biharkeresztes, 2007. október 31.
Barabás Ferenc
polgármester
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