Galgaguta Kiizs6gi onkormfnyzat k6pvisel6-testiilet6nek
1212015. (IV.29.) dnkorminyzati rendelete
Az avar 6s kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6r6l.

Galgaguta K<izs6gi Onkormanyzat Kfipvisel6-testiilete a kdrnyezet v6delm6nek riltaldnos
szabflyait6l sz6l6 1995. 6vi LIII. tdrv6ny 46.$ (1) bekezd6s c) pontj6ban, 6s a a8.g (a)
bekezd6sdben kapott felhatalmazds alaplan, az Alaptdwlny 3i.
1t; bekezdds'aj
pontj6ban 6s a Magyarcrszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny
13.$ (1) bekezd6s 1l.pontj6ban megJtatirozott feladatk<ir6ben eljirva, az Orsz6goi
Tiizv6delmi Szabillyzatr6l sz6l6 5412014. (XII.5.) BM rendelet rendelkez6seivel 6sszhansban
a kdvetkez6ket rendeli el:

"itt

1.$.

A rendelet c6lja 6s hatillya

(l) A rendelet c61ja Galgaguta k<izs6g teriiletdn az avar 6s kerti hullad6kok nyfltt6ri 6get6s6re
vonatkoz6 olyan szabrilyok megSllapit6sa, melyek adott kririilm6nyek kdzdtt a leveg6
tisztasrlgrlnak v6delm6t elvrirhat6 6s betarthat6 m6don biztosftj6k.
(2) A rendelet teriileti hatdlya: Galgaguta krizsdg kdzigazgatrisi tertilet6re terjed ki, melyen a
be6pitett 6s bedpftetlen teriilet egyarfnt 6rtend6.

A

(3)
rendelet szem6lyi hatilya Galgaguta kcizs6g kozigazgathsi tertilet6n minden
term6szetes 6s jogi szem6lyre, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezb szewezetre terjed ki,
amennyiben a telepiil6s teriilet6n ingatlan tulajdonnal birnak, tev6kenys6get folytatnak,
6lland6 lak6hellyel, va1y tnt6zkodhsi hellyel rendelkeznek.
2. $.

A rendelet alkalmazdtsa szempontj

6b6l :

a./ Avar 6s kerti hulladdk: falomb, kaszii6k,nyesed6k, egy6b nriv6nyi maradvrinyok (a
tov6bbiakban kerti hullad6k).
b./ Hasznositis: a kerti hulladdk komposztil6sa.

c.l

Tirolil

ed6ny: kukatartrlly, kontdner, egy6b tartily, papir vagy miianyag zs6k.
3.S.

Az

eg6szs6ges,

k6rokoz6kt6l6s krirtev6kt6l mentes kerti hullad6kot els6sorban hasznositani

sztiksdges.

4. S.

A

szervezett hazraftfusi hullad6kgyrijt6sbe 6s szilllitdsba bekapcsolt tertileteken kisebb
mennyis6gri kerti hullad6k a tarol6eddnyekbe gyiijthet6 rigy, hogy azok minden ktils6

beavatkozils n6lkiil tirfthet6k legyenek. Az ingatlanon keletkez(5 nagyobb mennyis6gii kerti
hullad6kelszilllittatdsaazingatLantulajdonosfeladata.

s. s.

Az 6get6s szabflyai

(1) A kommuniilis (telepiil6si) hullad6k szewezett szSllitasiha bekapcsolt ingatlanokrrdl
avar 6s kerti hullad6k 6get6se a(2)bekezd6sben megdllapitott id6szak kiv6tel6vel tilos.

az

(2) Nyilt t6ren csak kiskerti, n<iv6nyi eredetri hullad6kot lehet 6getni.

A kerti hullad6kok 6get6se h6tf6

6s p6nteki napon engeddlyezett.

A

hatarid6k kezd6- 6s

utols6 napj rin az egetes vegezheto.

(3) Egetni csak megfelel6en kialakitott titzrak6 helyen, vagyoni 6s szem6lyi biztons6got nem
veszflyeileto m6don, nagykoni, cselekv6k6pes szem6ly folyamatos feliigyelete, 6s a
lak6kdrnyezet Iehetb legkisebb zavarfusa mellett szabad.. A tizrak6 hely dpiileit6l 6s egy6b
6ghet6 anyaglll legaldbb 6 m6ter trivols6gra legyen.
@) Az ingatlan tulajdonosa, kezellje, b6rl6je (a tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos) az 6get6s
sordn kdteles .gondoskodni a sziiks6ges trizoltrisi felt6telekr6l, eszkoz<ikrOl (pl. oll6viz,
homok, stb.). Egetni csak rigy szabad, hogy a keletkezbh6 6s ftist az emberi eg6szs6get, a
ktirny6ken lev6 zold nciv6nyeket, fiit, bokrot ne krirositsa, 6s a k<irnyezetet izgat6 tev6kenys6g
/fist,bitz, pemye/ ne 6lljon fenn.

(5)

A

ftistk6pz6d6s cscikkent6se 6rdek6ben az avart 6s
rillapotban lehet 6getni.

a kerti hullad6kot

csak sziraz

(6) Tilos az avat 6s kerti hullad6k 6get6se a (2) bekezd6sben enged6lyezett id6szakon kivtil,
valamint p6,rds, kdd<is, es6s id6ben, er6s sz6lben.
(7) A kerti hullad6kkal egyiitt kommun6lis 6s ipari eredetti hullad6k nem 6gethet6.

A kommun6lis

6s ipari eredetii hullad6kok

nyilt t6ri 6getdse szigoruan tilos!

(8) Az 6get6s v6g6n meg kell gylzbdni r6la, hogy a titz elhamvadt, 6s gondoskodni kell

annak belocsol6s6r6l, vagy v6kony ft ldr6teggel trirt6n6 lefed6s6r<il

6. S.

Kdzteriileten -a kezell 6ltali kiv6telt6l eltekintve- avar 6s kerti hulladdk 6get6se tilos.
7. S.

A hat6s6gilag elrendelt 6ltal6nos tfizgyqhsitilalom al6l arendelet nem ad felmentdst.
8. $.

L6bon

6116

novenyzet, tarl6 6get6se tilos.

e. $.

V6dett termdszeti tertileten avar 6get6se szigoruan tilos, indokolt esetben csak a jegyz6 ktil6n
enged6ly6vel v6gezhet6.

10.$.

E rendelet -az avar 6s kerti hullad6k nyfltt6ri 6get6s6vel kapcsolatos- rendelkez6seinek
betartrisSt a Kdzds Hivatal tisztvisel6i kritelesek ellen6rizni, es * el6ir6sok megszeg6se
eset6n a sztiks6ges int6zked6seket megtenni.

11.$.

Zfr6

rendelkez6s

E rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6phatillyba.

Galgaguta, 20/l 5. 6prilis 28.
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E rendelet kihirdetve:

2015.fiprilis29.
Galgaguta, 2015. 6prilis 29.
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