Mátételke Község Onkormányzata Képviselő-testületén ek
6/20 1 5.(III.23.) önkormányzati rendelete
A tűzgyűjtás helyi szabályairól
Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultságára figyelemmel a környezet védelmének
általános szabáIyaitől szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarországhelyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXIX,
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§

(1) A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére,továbbá a héztartási
tevékenységgelokozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások
megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségénekvédelmét.

(2) A rendelet hatáIya Mátételke Községi Önkormányzat közigazgatási területén kiterjed
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

2.§
(1) A kertben keletkező hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti
hulladék égetésérecsak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem
alka|mazhatő.
(2)
kerti hulladék égetése hétfő, szerda, péntek és szombati napokon, 07 és 20 őra kOz<itt
^
v égezhető, szélcsendes időben.

Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során keletkezett avar és kerti hulladék csak állandő
felügyelettel, atűzvédelmi szabályok szigoru betartásával égethető el, a lakókömyezet lehető
legkisebb zav arása mell ett.
(3)

(4)

A fiistképződés csökkentése érdekébena kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani

kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.

(5)

Az

égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű,

továbbá veszélyes hulladékot.

3.§

Az

égetésheztüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és
gazdaságl épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz éIetet, természeti és épített
környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(1)

Az

égetéshelyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyek alkalmasak a tűz elterjedésénekmegakadályozására, a tűz kioltására.

(2)

(3) Az égetéscsak úgy folyatható, hogy az emberi egészséget, az építettés a természeti
környezetet ne károsítsa, túz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

() Az

égésfolyamatának gyorsítására légszennyező,bűzös segédanyag nem alkalmazhatő.

(5) Az égetéscéljára szolgáló tizet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén azonnal el kell
oltani.
(6) Az égetésbefejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, minden parázs|ást, izzást
meg kell szüntetni a helyszín elhagyása előtt.

4.§
(1) Egetéssel avart, kerti hulladékok megsemmisíteni tilos:
a) szeles, ködös,

erősen párás időben,

b) ha erre illetékes szerv, vagy az Önkormányzattúzgyújtási tilalmat rendel el.
(2) Közterületen csak az Önkormányzat engedélyével lehet avart, kerti hulladékot égetni.

5.§
(1)

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátételke, 2015, március 20.
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