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Baja Város Önkormányzata képviselő-testületének
36/2004. (V.20.) rendelete
az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott
légszennyezés csökkentésének szabályairól
Baja Város képviselő-testülete a környezetvédelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (3) bekezdésének b.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az avar-és kerti hulladékok égetésének, valamint a háztartási
tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkenésének, ezáltal a környezet-és levegő minőségének
megőrzése- és védelme, valamint az emberek egészsége és életminősége megóvásának érdekében az alábbi
rendelet alkotja.
1. §

1

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre.
(2) A Rendelet területi hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki.
2. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) kerti hulladéknak tekintendő a kert használata során keletkező, és további hasznosításra nem kerülő növényi
maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).
b.) háztartási hulladék a lakásban, valamint a lakás és üdülés céljára használt egyéb helyiségekben, továbbá a
lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék.
c.) egyéb szilárd hulladék: az egyéb szilárd háztartási hulladékok és azok a termelési hulladékok, amelyek nem
tartoznak a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerinti veszélyes hulladék kategóriába.
d.) elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés,
amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben ez nem megvalósítható - a kibocsátások csökkentése,
valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak.
e.) bűz: kellemetlen szagú légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen
nem jellemezhető.
f) Avar: A talajt borító, főként elhalt növényi részekből álló réteg, amely akadályozhatja a növénytársulás
felújulását. Leégetése után sok mag kicsírázik és újra sarjad a társulás. 2
3. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani.
(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet,
úgy:
a.) kerti hulladékgyűjtővel ellátott területeken azokba kell gyűjteni,
b.) szervezett háztartási hulladékgyűjtésbe bekapcsolt területeken – ahol kerti hulladékgyűjtő nem került
elhelyezésre – a hulladékgyűjtési közszolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő
edénybe szabad elhelyezni. 3
c.) a hulladékgyűjtő edénybe elhelyezhető hulladék mennyiségére és minőségére vonatkozóan a
mindenkor érvényes köztisztasági önkormányzati rendelet előírása az irányadó.

4. §
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24/2006.(VII.11.) rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2006. augusztus 1-től
24/2006.(VII.11.) rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2006. augusztus 1-től
63/2004.(XI.30.) rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2004. december 1-től
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(1) Avar és kerti hulladék égetése a szervezett háztartási hulladék és szállításba be nem vont területeken e
rendeletben szabályozott módon lehetséges.
(2) A szervezett háztartási hulladék gyűjtésébe és szállításába bevont területeken avart és kerti hulladékokat
égetni csak március, április, október és november hónapokban lehet, e rendeletben szabályozott módon.
5. §
(1)
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Avart és kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy a környezetére káros hatással ne járjon, tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőterhelés)
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést be kell fejezni.

(2) Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén – vagy ha arra már
szükség nincs – a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Az avar és kerti hulladékok égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4) Az égetés megkezdése előtt annak tényét és pontos helyszínét, időpontját rövid úton (személyesen,
távbeszélőn, faxon) vagy írásban be kell jelenteni a tűzoltóságnak.
6. §
Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai vagy tartós szárazság miatt elrendelt általános
tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
7. §
A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatáról, azok időszakosan
esedékes ellenőrzési, illetve karbantartási munkáinak elvégzéséről a berendezés tulajdonosa köteles
gondoskodni a légszennyező anyagok káros mértékű kibocsátásának csökkentése érdekében.
8. §
(1) Háztartási- és egyéb szilárd hulladékot, illetve más jogszabály szerint veszélyes hulladéknak minősülő
anyagokat a kerti hulladékkal együtt nyílt téren, vagy háztartási tüzelőberendezésben elégetni tilos !
(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
(3) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos,
kivéve, ha a földművelésügyi feladatok ellátásáért felelős miniszter a mezőgazdasági, nem veszélyes
hulladékok részletes szabványozásában másként nem rendelkezik.
(4) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladékot – háztartási tüzelőberendezésben történő
elégetés kivételével - meggyújtják, vagy - elemi kár kivételével - bármilyen más okból eredően kigyullad.
(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles - a diffúz levegő terhelés elkerülése érdekében
- az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni
(6) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a
lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, az egyedi
határértéket, illetőleg a lakosságot zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását, vagy betiltását a
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közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján a környezetvédelmi hatóság határozatban írja elő.
9. §
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Az e rendeletben foglaltak betartását a Bajai Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.
10. §
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11. §
(1)

Ezen rendelet 2004. június 1. napján lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 17/2000. (III. 27.) Ktr. sz. rendelt hatályát veszti.

B a j a , 2004. május 21.
Széll Péter
polgármester

dr. Völgyesi László
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetve: 20004. május 21.
dr. Völgyesi László
címzetes főjegyző
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Újraszabályozta a 23/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés j) pontja. Hatálytalan: 2012. december 1-től.

