
Sirok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2021.(III.24.) önkormányzati rendelete 

 
az avar-és kerti hulladék égetéséről 

 
Sirok Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel,  

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott jogkörében eljárva,  
 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a  
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 
549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-a alapján a következőket rendeli el:  
 

1. § 

A rendelet hatálya Sirok Községi Önkormányzat belterületén bárki által végzett avar és kerti 
hulladék égetésére terjed ki. 

2.§  

E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok 
tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett 
fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány. 

3. § 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.  

4.§ 

Ártalmatlanítás történhet a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő 
elszállítással is. Az elszállítandó zöldhulladék a településen közszolgáltatást végző PEVIK 
Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft - hulladékgazdálkodási vállalatnak adható át az 
általuk kért módon. 

5.§ 

Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan, a 
közszolgáltatóval valamilyen okból nem szállítható el. 

6.§ 

(1) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés 
személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz. 
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(2) Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad 
elvégezni. 

(3) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű, vagy veszélyes 
hulladékot. 

7.§ 

(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. 

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható. 

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell 
vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat. 

8. § 
 

(1) Az avar- és kerti hulladék – ha jogszabály másként nem rendelkezik –szerdai és pénteki 
napokon 12.00 - 18.00 óra között égethető szeptember 01. napjától május 31. napjáig terjedő 
időszakban. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint ünnepnapokon avar és kerti hulladék 
égetése tilos. 

(3) Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m 
távolságon belül. 

(4) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és 
erős szél esetén. Abban az esetben, ha a felsorolt események égetés közben következnek be az 
égetést azonnal be kell fejezni. 
 
(5) Avart és kerti hulladékot égetni közterületen, állami területen csak a terület kezelőjének 
előzetes írásbeli engedélye birtokában lehet. 

(6) Tilos az (1) bekezdésben megjelölt napokon az égetés, amennyiben azt más hatóságok 
tűzvédelmi okok miatt tiltják, vagy tűzgyújtási tilalom kerül elrendelésre, amely érinti a 
települést. 

9. § 
 

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 
tűzvédelmi bírságot von maga után. 
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10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnését 
követő napon hatályát veszti. 
 

 
 

 
  Tuza Gábor Vígh Lászlóné sk. 
  polgármester akadályoztatása miatt         jegyző 
 
 
  Gál Zoltán sk. 
  alpolgármester 
 
 
Záradék: A rendeletet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51.§ (2) bekezdése alapján hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 
2021. március 24-én. 
 
 
 
Vígh Lászlóné sk. 
   jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat  
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelethez 

 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a Képviselő-testület és a bizottságok nem hívhatók 
össze, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján hatáskörükben a Polgármester 
jár el.   

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 
549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a szerint: „ A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
A rendeletben foglalt szabályok betartásával végzett kerti hulladék égetés a levegőt 
elfogadható mértékben szennyezi, az emberi egészséget nem veszélyezteti. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
Nincs ilyen hatása a rendeletnek.  
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
Helyi rendeleti szabályozás hiányában a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény az avar és kerti hulladék égetését nem engedi meg. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
A rendelet végrehajtása nem igényel többlet szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
 

Részletes indokolás a helyi termelői piacról szóló önkormányzati rendelethez 
 

Részletes indokolás 
 
Szerkezetét tekintve a rendelet tíz szakaszra tagolódik. 
 
A szakaszokban az avar és kerti égetés kijelölt időszaka, annak szabályai, a tilos 
magatartások, a rendelet be nem tartása esetén kiszabható szankció, a rendelet hatályba lépése 
és hatályon  kívül helyezése kerülnek szabályozásra.  
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