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Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 18.) önkormányzati 

rendelete 

a tűzgyújtásról és kerti hulladék égetésről 

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. 

(XII.2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Somogyaszaló község belterületi – lakott vagy lakatlan – ingatlanjaira, 

üresen álló telkeire, házhelyeire, egyéb mezőgazdasági jellegű magántelkeire (továbbiakban: telek) 

és közterületeire. 

2. § 

(1) Somogyaszaló községben kizárólag az adott telken és a vele közvetlenül érintkező, a telek 

tulajdonosa (kezelője, használója) által kötelezően karbantartott közterületen keletkező avar, kerti 

hulladék semmisíthető meg nyílt téri égetéssel. 

(2) Lábon álló növényzet vagy tarló égetése tilos. 

3. § 

(1) A kerti avart és hulladékot nyílt téren kedden és pénteken 8-20 óra közötti időszakban lehet égetni, 

kivételt képez ez alól a hatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalommal érintett időszak és a 

munkaszüneti, valamint az ünnepnapok. 

(2) Az égetést kialakított, a tűz tovább terjedését megakadályozó tűzrakó helyen, szélcsendes időben 

lehet végezni. 

(3) Közterületen tüzet gyújtani vagy kerti hulladékot, avart égetni tilos. 

4. § 

(1) Az avar vagy kerti hulladék égetéséhez a gyulladást, égést gyorsító anyagot használni tilos. 

(2) Az égetés teljes időtartama alatt a tűz eloltására, megfékezésére alkalmas és elegendő eszközt, 

anyagot készenlétben kell tartani, veszélyes mértékű tűz esetén az oltást haladéktalanul el kell 

kezdeni. 

(3) A tüzet őrizetlenül hagyni, az égetés végén, annak helyszínén parazsat, izzó forró hamut hátra 

hagyni tilos. 
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5. § 

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

A környezet védelméről általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény 46. 

§ (1) bekezdés c. pontja A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében a 

környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot 

hoz. 

Az avar és kerti hulladék égetés tilalmát a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a Kormány általánosan 

bevezette 2021. január 1-jei kezdettel. A veszélyhelyzet újbóli bevezetése óta azonban megjelent a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. 

(XII. 2.) Korm. rendelet, mely 1. §-a úgy rendelkezik, hogy: 

"A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől 

eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendeletszerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének 

hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása." 

A fentebb hivatkozott rendelet a 3. § (2) bekezdése hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A 

rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 29. pontja alapján a 2021. február 7-én 

hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. 

A helyi igényekre való tekintettel a veszélyhelyzet időtartamára új rendelet megalkotása szükséges. 


