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Kunsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
8/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelete 

a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 
környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) 
bekezdésének c) pontjában, valamint 48. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja és hatálya 
 

1. § 
 
(1) E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és 
korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának védelmét. 
(2) Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén végzett avar és kerti 
hulladék égetésére terjed ki. 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazása során avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon, azok 
tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett 
fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány (a 
továbbiakban együtt: kerti hulladék). 
 

A kerti hulladék égetésének szabályai 
 

3. § 
 
(1) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék 
elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható. 
(2) Kerti hulladékot kizárólag április 1. és április 30., illetve október 15. és november 15. 
közötti, a (4) bekezdés figyelembevételével keddi napokon lehet égetni. 
(3) A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető. 
(4) Nem égethető kerti hulladék: 
a) szeles vagy ködös, erősen párás időben, 
b) vasárnapokon és ünnepnapokon, 
c) közterületen, 
d) egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági- nevelési- és oktatási intézmény, 
sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok 
működésének időtartama alatt. 
(5) Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az 
Önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos. 
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Szabálysértés 
 

6. § 
 
(1) Aki e rendeletben foglaltakat megszegve nem kizárólag száraz kerti hulladékot éget 
szabásértést követ el. 
(2) Aki e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokon, illetve napokon kívül 
kerti hulladékot éget, szabálysértést követ el. 
(3) Aki 
a) szeles vagy ködös, vagy 
b) erősen párás időben, vagy 
c) vasárnapokon és ünnepnapokon, vagy 
d) közterületen, vagy 
e) egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági- nevelési- és oktatási intézmény, 
sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében, azok 
működésének időtartama alatt hulladékot éget szabálysértést követ el. 
(4) Aki az Önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az 
Önkormányzat területére behozza és meggyújtja szabálysértést követ el. 
(5) Aki a 6. § (1)-(4) bekezdései szerinti szabálysértést elköveti harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(6) A 6. § (1)-(4) bekezdései szerinti szabálysértés elkövetőjét a jegyző helyszíni bírsággal 
sújthatja. 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Kunsziget, 2010. november 23. 
 
 
 
 Varga József Lendvai Ivánné 
 jegyző polgármester  
 
 
 
 
E rendelet kihirdetve: 
 
Kunsziget, 2010. november 24. 
 
 
 
 Varga József 
 jegyző 


