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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint 

a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról 
szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozata 

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint 
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályával és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott véleményezési 
jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzattal véleményeztesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a véleményeztetési 
eljárás lefolytatását követően a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé 
elfogadásra. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülése 
 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 

 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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 „Melléklet a 145/2017. (IV.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (…..) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról 
rendelet-tervezet 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 
véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján – a 
következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya az Ercsi Város belterületén lévő ingatlanokra és azok tulajdonosaira, 
használóira terjed ki. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
 

a) avar és kerti hulladék: a lakó- és üdülőingatlanok, belterületi telkek és kertek, továbbá 
parkok rendeltetésszerű használata során keletkező avar és kerti hulladék (a 
továbbiakban: növényi hulladék), különösen: növények lehullott lombja; fanyesedék; 
kerti és dísznövények elszáradt ága; lenyírt fű, gally, gyom; termelt haszonnövények 
maradványai; szőlővessző; faforgács, fűrészpor;  

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely azt az ingatlant használja – a használat 
jogcímétől függetlenül –, ahol a növényi hulladék keletkezik; 

c) égetés: a növényi hulladék telken (kerten) belüli, nyílt téri (szabadtéri) elégetése. 
 

3. A növényi hulladék kezelése, égetése 
 

3. § (1) A növényi hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról az ingatlantulajdonos 
elsősorban komposztálással köteles gondoskodni vagy azt a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételével kell elszállítani, illetve elszállíttatni. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott megoldás helyett a növényi 
hulladékot kivételesen égetéssel is megsemmisítheti. 
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(3) A növényi hulladék elégetését az ingatlantulajdonos csak a telkén belül végezheti, a 
közterületet e célra igénybe venni tilos. 

 
(4) Égetni szélcsendes időben és csak száraz növényi hulladékot lehet. 

 
(5) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék (különösen: benzin, 
gázolaj) vagy más vegyi adalékanyag nem használható. 
 
(6) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztált vagy nem komposztálható 
növényi hulladékot előzetesen szárítani, szikkasztani kell. Nyers, nedves növényi hulladék 
égetése tilos. 
 
(7) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy más 
veszélyes hulladékot (például gumit, műanyagot, kábelt, háztartási eszközöket, festéket, 
egyéb vegyszert vagy ezek maradványait és tárolódobozait). 
 
(8) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 
4. § (1) Növényi hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi 
előírások betartásával, a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyeztető, az emberi 
egészséget és a környezetet nem károsító módon, nagykorú, cselekvőképes személy által vagy 
felügyelete mellett lehet. 
 
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (például vízzel telt vödör, kerti 
vízvételi lehetőség, lapát) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható. 
 
(3) Az égetés helyének és idejének megválasztásakor a szomszédokra és a környezetre is 
figyelemmel kell lenni. 
 
(4) A tűz folyamatos őrzéséről, felügyeletéről az köteles gondoskodni, aki a tüzet 
meggyújtotta. 
 
(5) Veszély esetén vagy az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és gondoskodni kell a 
visszamaradt parázs, hamu vízzel történő lelocsolásáról vagy földréteggel való lefedéséről. 

 
5. § (1) A növényi hulladék égetése minden héten hétfőtől szombatig, 8.00 órától 19.00 óráig 
végezhető. 
 
(2) Tilos a növényi hulladék égetése ünnepnapokon, vasárnap, valamint az általános 
tűzgyújtási tilalom ideje alatt, továbbá párás, ködös, esős, szeles időben. 

 
(3) Tilos égetni egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési, kulturális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény rendes működésének ideje alatt, 
valamint az egyházi, vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi 
szertartások, rendezvények ideje alatt. 
 
(4) Közterületen a növényi hulladék égetését csak a közterület fenntartásával, gondozásával 
megbízott szerv vagy személy végezheti. 
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4. A szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó egyéb szabályok 
 

6. § (1) Főzés, sütés céljából szabadtéren (épületen kívül) tüzet gyújtani és tüzelő berendezést 
használni csak szélcsendes időben, a környezet veszélyeztetése nélkül és csak úgy lehet, hogy 
az tűzveszélyt, robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 
(2) A szabadban tüzet és működtetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 
veszély esetén, vagy a főzés, sütés befejezésével 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 és a 
tűz eloltható. 

 
5. Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 
7. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, lakásokban kizárólag megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben és csak az adott berendezésre engedélyezett, a kereskedelmi forgalomban is 
kapható tüzelőanyagot szabad égetni.  
 
(2) Háztartási energiatermelő és tüzelő berendezésekben kizárólag tűzifa, szén, földgáz, PB-
gáz, fűtőolaj égethető. 
 
(3) Szilárd tüzelőanyagot elégető, továbbá vegyes tüzelésű berendezést a szabadban használni 
tilos. 
 
(4) Kommunális, ipari, veszélyes és egyéb hulladék háztartási energiatermelő és 
tüzelőberendezésekben történő égetése tilos. 

 
6. Eljárási szabályok 

 
8. § Az e rendeletben meghatározott szabályok megsértése a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásnak minősül, s alkalmazni kell rá az erre vonatkozó önkormányzati 
rendelet megfelelő előírásait és jogkövetkezményeit. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

9. § (1) Ez a rendelet ………………… -én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről 
szóló 20/2005. (IX.5.) önkormányzati rendeletének 5. és 6. §-a. 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 


