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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

17/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

 

 

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§1 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Mezőberény város közigazgatási területe belterületi részére, 

valamint a zártkertekre (Laposi kertek). 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 

növényi maradványok; 

b) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, május 1., pünkösd, augusztus 20., október 

23. november 1. és december 25-26. 

 

 

Avar és kerti hulladék ártalmatlanításának szabályai 

 

 

2.§ 

 

(1)2 Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének minimális szintre való csökkentése 

érdekében elsődleges cél a zöldhulladékok elszállítása. Avar és kerti hulladék nyílt téri 

égetése – a 4.§-ban foglalt kivételekkel –szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével 

engedélyezett. 

(2) A napi égetést az (1) bekezdésben meghatározott időszakban 8-19 óra között lehet végezni 

olyan módon, hogy az égetés 3.§ (4) bekezdés szerinti befejezése a záró időpontig 

megvalósuljon. 

 

 

3.§ 

 

(1) Égetés során a helyben – telken belül, illetve az azt határoló közterületen – keletkezett 

avar, valamint kerti hulladék semmisíthető meg. 

(2) Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, 

hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa; 

 
1 Módosította a 18/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2017.06.28. nappal. 
2 Módosította a 15/2020.(V.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2020.05.15. nappal. 
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(3) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, 

az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. Az égetés 

folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. 

(4) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el 

kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 

tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés 

végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt 

parázs, vagy hamu vízzel való belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 

 

4.§ 

 

(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

(2)3 Az avar és a kerti hulladékok abban az esetben ártalmatlaníthatók égetéssel Mezőberény 

város közigazgatási területének belterületi részén, valamint a zártkertekben, amennyiben 

azok mennyisége meghaladja a közszolgáltató által biztosított – zöldhulladékok gyűjtésére 

szolgáló – hulladékgyűjtő edényzetek kapacitását. 

(3)4 Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó, 

erős szél esetén, valamint Mezőberény város közigazgatási területére is érvényes 

tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 

 

Záró rendelkezések 

 

5.§ 

Ez a rendelet 2015. május 1. nappal lép hatályba. 

 

 

Mezőberény, 2015. április 27. 

 

 

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 

polgármester jegyző 

 

 

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Mezőberény, 2015. április 28. 

 

                                                                                   Dr. Földesi Szabolcs 

                                                                                        jegyző 

                                                                                         

 
3 Módosította a 15/2020.(V.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2020.05.15. nappal. 
4 Módosította a 15/2020.(V.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2020.05.15. nappal. 


