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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2015 marcius 5-én hatalyba lepett az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatrol szolo
54/201 4.(XILO5.) BM rendelet, mely rendelet 225.* (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összeftggésben
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

A települési önkormányzatok részére a fenti tárgyú rendeletalkotásra a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (4) bekezdésének b) pontja adott
felhatalmazást, miszerint „a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik: ... az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása...”

Mezőberény Város esetében jelenleg nincs hatályos önkormányzati rendelet az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozóan, egyedül egy szankciós szabály szerepel a közösségi
együttélés szabályairól szóló 16/2013 .(V.28.) önkormányzati rendelet 8.*-ában, mely szerint a
közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki közterületen tüzet gyújt.

A napokban közzétett új szabályozás tekintetében azonban olyan visszajelzések érkeztek,
amik felvetik a fenti szabályozási tárgyban Új önkormányzati rendelet megalkotásának
szükségességét, mert annak szigorú előírásai egy Mezőberény nagyságrendű településen nem
életszerűek.

A Békés Megyei Katasztrófavédelnii Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi
Kirendeltségétől érkezett — mellékelt — tájékoztató levélben szerepel az önkormányzati
rendeletek minimális tartalmi követelményei tűzvédelmi szempontból tárgyban készült minta,

mely az eddigi önkormányzati rendeletek vizsgálata során lett összeállítva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi — a vonatkozó tárgyban megalkotásra kerülő rendelet előkészítésénél
alkalmazandó szempontokat meghatározó — határozati javaslatot:



Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.* (4) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014.(XILO5.) BM rendelet 225. (1) bekezdésében szabályozott tilalom részleges
feloldása céljából önkormányzati rendeletet kíván alkotni.
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi rendelet előkészítése az alábbi
szempontok szerint történjen:

L Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt ‚határoló közterQleten)
keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg (a kerti hulladék fogalma kerüljön
pontos meghatározásra);

2. Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak szeptember 15. és november 30.,
valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével
naponta 9-16 óra között engedélyezett;

3. Avar és kerti hulladék égetése nem végezhető tűzgyújtási tilalom idején;
4. Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni

úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa;
5. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos;
6. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad

végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
7. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
8. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal

el kell oltani.
9. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani,

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
10. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy f?ildréteggel történő lefedéséről.
11. Az önkormányzati rendelet szabályozási tárgya tekintetében a helyi honlapon történő

felhívással biztosítani kell a városlakók, helyi szervezetek véleményezési lehetőségét.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó őnkormányzati rendelet tervezetét a Képviselő-testület 2015. április 27-i
ülésére terjessze elő.
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2015. április 27-i képviselő-testületi ülés

Mezőberény, 2015. március 26.

Gúyasié dr. Sáli Henrietta
aljegyző
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Székhelyén

Tisztel Polgármester Úr/Asszony!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/20 14. (XII. 5.)

BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra,

különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

Az OTSZ 225. (1) meghatározza, hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefiggésben és a belterületi ingatlanok használata során

keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.
226. (1) „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével

legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet”.

I. Belterületi szabadtéri é2etés

Az OTSZ 225. (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha

azt más jogszabály — így különösen önkormányzati rendelet — megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt

rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben

meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a

tűzvédelmi hatósági eljárást.

II Az eetes enedelyezese kulteruleten (iranyitott e2etes)

1. Az engedélyezés tárgya

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. (2) bekezdése

értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját

követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
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Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék)
égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja — mint például az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. és az erdők tűz elleni védelméről
szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz)
és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket
kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó bejelentés
érkezik, táj ékoztatnia kell a bejelentőt, hogy 2015. március 5. után a szabadtéri, külterületi (tarló,
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a terület szerint
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Bővebb információ a katasztrófavédelmi igazgatóság
honlapján érhető el.

Táj ékoztatásul levelemhez csatoltan megküldök egy lehetséges mintát a szabadban történő égetést
szabályozó önkormányzati rendelethez.

Békéscsaba, 2015. március 16.

Kiss András
tűzoltó ezredes

tűzoltósági tanácsos
kirendeitség-vezető

Kapják:
1. Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések polgármesteri hivatalai
2. Irattár

Melléklet: Önkormányzati rendelet minta
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1. me1lk1et
MINTA

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
TÜZVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Az önkormányzati rendeletek vizsgálata során a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai, tartalmi
követelmények érvényre juttatása az elsődleges cél.

Az égetést szabályozó rendeleteknek tűzvédelmi szempontból legalább a következőkre kell
kiterjednie:

1. mit,
2. mikor,
3. hol,
4. hogyan lehet égetni

A szabályozás településenként jelentősen eltérhet, mivel az egyes önkormányzatok nagy
rendeletalkotási szabadsággal rendelkeznek, a normaszövegek vizsgálatakor tehát nem a konkrét
megfogalmazásra hanem a szabályozás tartalmára kell nagy hangsúlyt fektetni, Az alábbiakban az
általunk vizsgált önkormányzati rendeletek alapján igyekszünk néhány példán keresztül bemutatni,
mit kellene tartalmazni a rendeleteknek, hangsúlyozva, hogy hasonló tartalmú, de ettől eltérő
szövegezés is megfelelő lehet.

1. Mit szabad és mit nem szabad égetni
- Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar,

kerti hulladék semmisíthető meg.
- A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék

(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.
- Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

2. Mikor lehet égetni a kerti hulladékot
- Avar és kerti hulladékok nyflttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint

február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16
óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.

- Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

3. Hol szabad égetni
- Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy,

hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
- A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy

arra veszélyt ne jelentsen.
- Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

4. Hogyan kell végezni a hulladék égetését
- Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az

égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
- A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell

oltani.
- Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani,

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy fZ3ldréteggel történő lefedéséről.




