
 

Karancslapujtő Község Önkormányzata Polgármesterének 

2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól 
 

Karancslapujtő Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt veszélyhelyzetre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva 

Karancslapujtő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét 

gyakorolva, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 

szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában adott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Értelmező rendelkezések 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a.) avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő 

növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány) (továbbiakban: 

kerti hulladék). 

b.) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása 

c.) tároló edény: konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák. 

2. § 

A kerti hulladék tárolásának szabályai 

(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges. 

(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a 

kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként 

kezelendő. 

3. § 

A kerti hulladék égetésének szabályai 

(1) A kerti hulladékok égetése március és április hónapokban, keddi és csütörtöki napokon 

10.00 órától 18.00 óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos. 

(2) A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. 

(3) Az égetés során fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a tevékenység másokat ne 

zavarjon, egyéb tevékenységükben ne akadályozzon.  



 (4) Avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben, jól kialakított tűzrakó helyen és telken 

szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 

hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. 

(5)  Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. 

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

(7) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(8) 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. 

(9) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket 

kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 

eloltható. 

(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a 

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 

(11) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

(12) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

4. §. 

Záró és átmeneti rendelkezések 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. április 30-án hatályát veszti.  

 

Karancslapujtő, 2021. március 10.        

 

 

              Baksa Sándor      Lantos Ibolya 

    polgármester                       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Karancslapujtő, 2021. március 11. 

 

 

         Lantos Ibolya 

                 jegyző 

 

 


