
Telki község Képviselő-testülete 

17/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete 

 

az avar-és kerti hulladékok égetéséről,  

valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés  

helyi szabályozásáról 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Telki község Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi 

LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

A rendelet célja és hatálya 

 1. §. 

 (1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a háztartási 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával 

elősegítse a település környezete és levegője tisztaságának, és lakossága egészségének 

védelmét.  

(2) A rendelet hatálya Telki község közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi 

személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.   

Értelmező rendelkezések 

2. §. 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

a) avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, 

ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, 

gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti 

hulladék); 

 

b) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 

területein, valamint az intézményekben keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék; 

 

c) tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész, helyiség tulajdonosa, haszonbérlője, használója, 

haszonélvezője; 

d) légszennyezés: légszennyező anyagnak a légszennyező anyag kibocsátási határértéket 

meghaladó mértékű levegőbe bocsátása;  

e) légszennyező anyag: a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, 

amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett 

eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a 

környezetre, illetve károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat. 



 

Avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályok 

 

3. §. 

 

(1)  A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles   

gondoskodni. 

 

(2)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. 

 

4. §. 

 

Avar és hulladék égetése magán- és közterületen nem engedélyezett.1 

 
5. §.2 

 
 
 

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 

6. §.  

 

(1)      Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanon megfelelően karbantartott tüzelőberendezésben 

csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. 

 

(2)      A tüzelőanyag az egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, valamint egyéb 

veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. 

 

(3) Veszélyes hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos. 

 

(4)  A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 

 

(5) Tilos minden olyan háztartási tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan mértékű 

megterhelése, amely légszennyezést okoz. 
 

 

 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

7. §. 3 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Módosította a 19/2018.(XI.09.) Ör. rendelet 1.§.-a           Hatályos: 2018.12.01-től 
2 Hatályon kívül helyezte a 19/2018.(XI.09.) Ör. rendelet 2.§.-a        Hatályon kívül helyezve: 2018.12.01-től 
3 Hatályon kivül helyezte a 28/2012. (12.19) Ör. számú rendelet 9.§-a       Hatályon kívül helyezve 2012.12.20-tól 



Záró rendelkezések 

 

8. §. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  Deltai Károly       dr. Lack Mónika 

  polgármester      jegyző 

 

 


