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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati 

rendelete a közterületek tisztántartásáról és az avar, kerti hulladék égetésről  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88.§ (4) bekezdés c) pontjában a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. Törvény 48.§ (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

1.A közterületek tisztántartása 

 

1.§  (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles 

a) az ingatlan előtt húzódó árok, áteresz tisztán tartásával biztosítani a csapadékvíz 

elvezetését, 

b) az ingatlan határa mellett fekvő gyalogjárda egész terü1etét tisztán tartani, tekintet nélkül 

arra, hogy a járda szilárd burkolatú-e, vagy sem. Ezen kötelezettség kiterjed a járda, a járda és 

az árok közötti terület gyomtalanítására, a füves rész ápolására és kaszálására. E kötelezettség 

saroktelek esetén is fennáll, 

c) gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a közlekedést akadályozó 

módon a járdára, illetve közvetlenül a szomszédos ingatlanra ne folyjon,  

d) az időjárás miatt síkossá vált járdát naponta többször is felhinteni. A felhintésre bomló, 

szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészport, homokot, kőport, hamut, kis 

szemcséjű salakot) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot 

használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezettnek kell 

gondoskodnia. 

 

(2) Hórakást tilos elhelyezni:  

a) útkereszteződésben,  

b) útburkolati jelen,  

c) járdasziget és járda közé,  

d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,  

e) kapubejárat elé, annak szélességébe,  

f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra – vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény 

(lámpaoszlop, hirdetőoszlop) –, illetve köré.  

 

(3)A közutak középvonaláig terjedő részek tisztán tartása a közutak belterületi szakasza 

mentén lévő épületek, ingatlanok tulajdonosainak kötelessége.  

 

(4) Szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti 

járdaszakaszt az üzemeltető (használó) köteles tisztán tartani. Ez a kötelezettség kiterjed a hó 

eltakarítással és a síkosság megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségekre is. 

 

(5) Közterületen gépkocsit, motorkerékpárt és egyéb járművet lemosni, tisztítani, illetve 

közkifolyót, közkutat erre a célra igénybe venni tilos. 

 

(6) Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, hogy azzal a 

közterületen szennyeződés ne keletkezzen. Amennyiben a szennyeződés elkerülhetetlen, azt 

az építtető haladéktalanul (a napi munka befejezését követően azonnal) köteles eltakarítani.  
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(7) Tilos a közterületen építésből, bontásból, egyéb építési tevékenységből származó hulladék 

tárolása. Az úttestre és a járdára rakott ilyen anyagot haladéktalanul (24 órán belül) el kell 

szállítani. Közterület-használati engedély esetén az elszállítás határideje - ha az anyag a 

forgalmat és a biztonságos közlekedést nem gátolja - az engedélyben foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

 (8)Közterületen rendezett vásár-, sport-és egyéb rendezvény idején a rendezvény szervezője  

köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 

üzemeltetéséről, valamint a rendezvényt követően a terület eredeti állapotba történő vissza 

állításáról. 

 

2. Avar, kerti hulladék égetése 

 

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában avar, kerti hulladék: a lehullott falomb, avar, fű, kaszálék, 

nyesedék, egyéb növényi maradvány. 

 

(2) Az avart, kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

(3) Az avar, kerti hulladék gyűjtése hulladékgyűjtő edényben történik. 

 

(4) Az avart, kerti hulladékot a hulladékgyűjtő edénybe helyezés előtt aprítani kell.  

 

(5) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint 

február 1. és április 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 

óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. 

 

(6) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 

 

(7) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy 

arra veszélyt ne jelentsen 

 

(8) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

 

(9)Az égetést az alábbiak figyelembevételével kell végezni: 

a) avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, 

hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, 

b) az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az 

égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani, 

c) az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható, 

d) a szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell 

oltani, 

e) az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható, 

f) az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a 

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről 

 

 

(10)Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett 

avar, kerti hulladék semmisíthető meg. 
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(11)A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék 

(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető. 

 

(12)Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

 

3.Záró rendelkezések 

 

3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

Kiss Péter s.k.      Nagyné Halmai Katalin s.k. 

polgármester       jegyző 

 

 


