
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

11/2015.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉKOK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSÉRŐL 

TERVEZET 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. A rendelet célja és hatálya 

1.§ 

A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályok 

a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítják. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

a) avar és kerti hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, 

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos 

személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon 

települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül. 

 

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai 

3.§ 

A település közigazgatási területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban 

komposztálással kell gondoskodni. 

4.§ 

(1) A település közigazgatási területén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az avart és 

kerti hulladékot nyílt téren nem lehet égetni. 



(2) A (3) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével az avar és kerti hulladék nyílt 

téri égetése március 1. napjától április 15. napjáig és október 1. napjától október 31. napjáig 

0600-1900 óra között megengedett, a levegővédelmi és tűzvédelmi jogszabályokban foglalt 

előírások betartásával. 

(3) A nyílt téri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a 

füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt nem lehetséges.   

4. Záró rendelkezések 

5.§ 

E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

             Kovács György             dr. Sátor Vera  

          polgármester            jegyző 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:  

Ezen rendelet 2015.április 29.-én kihirdetésre került.  

Nagydorog, 2015. április 29.  

 

dr. Sátor Vera 

jegyző 


