Tisztelt Alsóújlakiak!
A hatályos jogszabályok szerint a kerti avar
égetése csak az önkormányzat rendeletében
meghatározott
időpontokban
engedélyezett.
Szabályozás hiányában az égetés tilos.
Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy Alsóújlak
Község Képviselő-testülete elfogadta az avar és
kerti hulladék égetésének szabályairól szóló
3./2014. (III.10.) önkormányzati rendeletet.
Ennek értelmében 2013. március 11-től
lehetőség van a kerti hulladékok elégetésére a rendeletben előírt szabályok
betartásával.
Az alábbiakban összefoglaljuk a fontosabb szabályokat:
Mikor lehet égetni?
Tavasz:
Ősz- Tél

március 01-május 31 és
október 01-február 28
kedden
08-20
pénteken
08-20
szombaton
08-20

Nyár-Ősz eleje:június 01-szeptember 30
kedden
szombaton

08-20
08-12 (csak délelőtt)

Mit lehet égetni?
Avarnak, illetve kerti hulladék: az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása, egyéb kertészeti
munkálatok, vagy bármilyen egyéb tevékenység végzése során keletkezett fű, lehullott lomb,
gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány. (lásd túloldalt)
Ha lehet komposztáljon!!
Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra
alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.
Hogyan égessünk?
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.
Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az
égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
(8) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell
vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.
(9) Az avar és kerti hulladék égetésére egyebekben az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
28/2011. (IX.6.) BM rendelet az irányadó.
Közterületi égetés:
Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez a polgármester engedélye szükséges.
FONTOS!
Országos vagy területi tűzgyújtási tilalom alatt be kell tartani a tilalmat elrendelő hatóságok
rendelkezéseit!
Kérem olvassák el katasztrófavédelem túloldali tájékoztatóját!!
Alsóújlak Község Önkormányzata
Németh Tibor polgármester

