Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete
a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában és a 48. §. (3) bekezdés b.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet célja és hatálya
1.§ 1
2.§2
A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai
3.§ A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági
programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben,
hatósági eljárásokban érvényesíteni kell.
4.§ Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell
megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb
légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5.§ (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben csak megfelelően
karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
szabad elégetni.
(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy
vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajost fűrészport stb. égetni tilos.
(3) A járási hivatal hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt
meg nem haladó tüzelő – és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó – berendezések üzemeltetése
során csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi,
vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
(5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
6.§ A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.
7.§3 Az avar és a kerti hulladék égetésére a 8.§ (2) bekezdés szerinti időben kerülhet sor.
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Hatályon kívül helyezte a 19/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet.
Hatályon kívül helyezte a 19/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet.

8.§ (1)4
(2)5 A napi égetést a belterületi ingatlanokon a reggeli és az esti talajközeli inverzió (a levegőréteg
hőmérsékleti változásai) miatt 10:00 – 18:00 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, hétfő,
szerda és péntek napokon, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett.
(3) A kerti hulladékot jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, oly módon, hogy az
égetés hősugárzása környezeti kárt ne okozzon, az emberi egészséget és környezetet ne
veszélyeztesse.
(4) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és
annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék
stb.). A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum stb.), vagy egyéb
vegyszert használni tilos.
9.§ (1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(2) Az országosan elrendelt – erdőterületekre és azok 200 m-es környezetére vonatkozó –
általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet ugyancsak nem ad felmentést.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
10.§ (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás folyamatos
takarításáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának
megelőzése érdekében.
(4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani illetőleg tárolni.
Értelmező rendelkezések
11.§ A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a
továbbiakban kerti hulladék).
b) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.
c) Tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.
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Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(VI.6.) önkormányzati rendelet
5
Módosította a 11/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 06.30-tól
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Vegyes és záró rendelkezések
12.§ (1) A rendeletben foglalt előírások betartását a jegyző, a Közös Önkormányzati Hivatal a
feladatellátására kijelölt munkatársa útján ellenőrzi.
(2) A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység
megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg,- ha jogszabály
másként nem rendelkezik- levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
(3) A rendelet 2013. március 15-ével lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

