Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete
A levegőminőség védelmének helyi szabályairól
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi
egészség védelme és a levegő jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények
szabályozásával.
(2) E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány,
amely a konyhakerti, kertes területek hasznosítása, gondozása során keletkezik
2. A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai
2.§ A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági
programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági
eljárásokban érvényesíteni kell.
3.§ Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell megtervezni,
kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a
környezetbe.

3. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
4.§ (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben csak megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(2) A fűtőberendezésben ipari, vegyi, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vagy vegyszerrel kezelt
fahulladékot égetni tilos.
(3) A járási hivatal hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem
haladó tüzelő és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó – berendezések üzemeltetése során csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(4) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.

4. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
5.§ Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
6.§ (1) Avart és kerti hulladékot égetni a (2) bekezdés kivételével
a) január 1. – június 30. -ig és szeptember 1 – december 31.
b) az a) pontba nem eső időszakban 9 óra előtt és 16 óra után
lehet.
(2) Nem égethető avar és kerti hulladék:
a) amennyiben, magasabb rendű jogszabály tiltja,
b) tűzgyújtási tilalom alá eső területeken és időben,
c) szeles időben,

d) a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon,
e) közterületen,
f) egészségügyi-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, helyi igazgatási intézmény és
egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,
g) éghető anyagot tároló hely 20 méteres körzetében.
(3) Az avar, kerti hulladékot jól kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, oly módon, hogy az égetés
hősugárzása környezeti kárt ne okozzon, az emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztesse.
(4) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, a tűz eloltható
(6) Az égetés befejezésével a parázslást meg kell szüntetni.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. A tűz
élesztésére, szítására kőolajszármazékot, vagy egyéb vegyszert használni tilos.
(8) Az önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat területére
behozni és ott elégetni tilos.
5. Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó különös szabályok
7.§ (1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni – a korlátozó vagy
tiltó rendelkezésekre tekintettel - csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy,
hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

6. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
8.§ (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad
szállítani, illetőleg tárolni.
(2) Építési vagy bontási munkánál, az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására
vízzel kell nedvesíteni.
(3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról a
kivitelezőnek gondoskodnia kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának megelőzése érdekében.
(4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani illetőleg tárolni.

7. A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok

9.§ (1) Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése, továbbá bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve,
illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott mértékű levegőtisztaság- védelmi bírságot vonhat
maga után.
(2) Az e rendeletben meghatározott szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabály vagy az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetésére vonatkozó szabály megsértőjével szemben a Katasztrófavédelmi Kirendeltség a

tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel

foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján
tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
7. Záró rendelkezések
10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11.§ Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 14/2013.(IX.30.) önkormányzati
rendelet 4.§ (7) bekezdése és a 12.§-a.

Horváth Sándor s.k.
polgármester

Horváth Károly s.k.
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Seregélyes, 2015. június 30.
Horváth Károly s.k.
jegyző

