TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐ
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2011. (XII.06.) számú önkormányzati rendelete
Az égetés időpontja
- Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése február, március, április, május,
szeptember és november hónapokban kizárólag szerdai napokon 16 órától 20
óráig, illetve október hónapban hétfőtől péntekig minden hétköznapon 16 órától
20 óráig megengedett.
- A hét többi napján és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos.
Az avar és a kerti hulladék égetéséről
Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló) -, illetve a
komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött)
avar és kerti hulladék ártalmatlanítható, illetve, ha a komposztálásra nincs mód vagy
lehetőség.
- Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni,
az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
- Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületeken)
keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának
gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös
segédanyag nem alkalmazható.
-Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni
tilos.
- Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos jól kialakított tűzrakó helyen és
módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett lehet. Az
égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre
figyelemmel kell lenni.
- Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen
zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen, a személyi biztonságot és az emberi
egészséget ne veszélyeztesse, a környékben lévő zöld növényeket, fát,
bokrot ne károsítsa, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon.
- Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait
stb.).
- Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

- Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőterhelés)
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést be kell fejezni. Erősen szeles időben
kerti hulladékot égetni tilos!
- Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély
esetén – vagy ha arra már szükség nincs - a tüzet azonnal el kell oltani, és a
parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A
tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni.
- Az avar és kerti hulladék égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve
felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetve a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt,
vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltásra alkalmas tűzoltó készüléket,
lapátot, ásót, vasvillát vagy kézi szerszámot.
- A tűzvédelmi hatóságok által kihirdetett időszakban tüzet gyújtani tilos, ez
alól a rendelet nem ad felmentést.

