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12/2018.( XI. 29.) önkormányzati rendelete, amely módosítja a 6/2009. (III.26.) a
Település környezetvédelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

helyi közszolgáltatásról rendelet

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  környezet
védelméről,  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi
közszolgáltatásról  szóló  6/2009.  (III.26.)  számú  rendeletét  az  alábbiak  szerint
módosítja és kiegészíti: 

A 16. §. az alábbiak szerint módosul:
(1) Avar  és  kerti  hulladék  ártalmatlanítása  hasznosítással  (komposztálással)

történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell.

(2) Avar  és  kerti  hulladék  égetésére  csak  abban  az  esetben  kerülhet  sor,  ha

kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3) Belterületi lakóingatlanokon, illetve az azt határoló közterületen keletkezet

avar, száraz kerti és egyéb hulladék az alábbi időszakokban égethető:

a) március  16.  és  május  15.  közöti  időszakban  kizárólag  hétfőn  15.00  órától

19.00 óráig, továbbá

b) augusztus 15. és október 15. közöti időszakban kizárólag hétfőn 15.00 órától

19.00 óráig.

(4) TILOS az égetés

- május 16. és augusztus 14. közöti időszakban,

- párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén,

- a település területére érvényes, központilag elrendelt „Országos tűzgyújtási

tilalom” ideje alat

- munkaszüneti és ünnepnapokon,

- közterületen.

(5) Az égetés során a helyben keletkezet kerti hulladék semmisíthető meg.

(6) Égetni csak megfelelően kialakítot helyen lehet, ahol a személyi biztonságot

nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.



(7) A tűz  őrzéséről  és  veszély  esetén  annak eloltásáról  a  tűz  gyújtója  köteles

gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell

készenlétben tartani,  amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a

tűz eloltható.

(8) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással

vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

(9) Az  égetendő  hulladék  kommunális,  illetve  ipari  eredetű  (műanyag,  gumi,

vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

(10) Az erdő szélétől  200 m-en belül,  vonalas  létesítmény (közút,  vasút,  töltés,

árok bevágás) mentén – a létesítmény tengelyétől számítot 100 méteren belül

– bármely növényzet égetése TILOS!

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018. november 30.
Bag, 2018. november 29.

Burghardtné Tóth Ilona
                     jegyző


