Puspokszil6gy I{,rzs69 Onkormanyzat I(6pvisel6-testi.iletenek
3 /2015. (IV. 24.) onkorm6nyzati tt:ndelete
az

^v^r

es

kerti hullad6k nyiltt6d 6get6s6nek szabillyauol

Piispokszildgy I(ozs6g Onkorminyzat I{6pvise16-testulete a kornyezet v6delm6nek 6ltal6nos
szab6lyatrol szolo 1995. 6vi LIII. tow6ny 48. (4) bekezdes b) pontj6ban kapott felhatalnaz6s
S
alapj6n, az Alaptorveny 32. cit<l< (1) bekezd6s a) pontjiban es a Magyarorsz6,g helyr

onkorm6nyzataiol szol6 2011. evi CLXXXIX. torv6ny 13.$ (1) bekezd6s

lL

pontjtiban

meghat6rozott feladatkor6ben erj6rva a kovetkez6ket rendeli el:

A rendelet c6lia, hathlya

A

rendelet celja az
es kettr hullad6k nyiltt6d 6get6s6re vonatkoz6 olyan szabillyok
^vat
megillapitS,sa, melyek adott kodilrrL6nyek kozott, a leveg6 is:ztas6g6nak v6delm6t, a
t(i:zv6d,r=lmi
el5ir6sok betaftl,sit, eIv6rhat6 6s betarthat6 m6don biztositl6k.
2.$ A rendelethatllya a Ptispokszill,gy k6zs6s beltenilet6nv6.gzett
es kertr hullad6k nyilrt6n
^var
6get6s6re terjed ki.
1

$

Ertelmez6 tendelkezds

3.$ E tendelet

aLkaLmazS.s6ban

6s ketr hullad6knak min5sil az rngatlanokon

azok
ttsztdntart6sa,6polasa, gondozisa vag)r egy6b kert6szeu munk6latok v6gz6se sor6n keletkezett fij,,
falomb, gyokermaradv6ny, sz6r,lev6l,kasz6I6k,nyesed6k 6s egy6b nci,v6nymaradvany.

^v^t

Avar 6s kerti hullad6k 6get6s 6nek szabhlyai
4.$ (1) Piispokszil6gy kozs6g tertilet6n
komposztdJ.ni kell,

^z ^vatt

6s kerti hullad6kot els5sotban hasznositani.

(2) Eget6sselazon avar es kerti hullacl6k semmisithet6 meg, amely komposzt6lisra alkalm aian,vagy

ha a komposzt6l6sra nincs m6d vagy lehet6s6g.

5'\ Az avar 6s kertr hullad6k nyiltt6ri

mircius 1. - mijus 31. kozott 6sszel:
szeptember 1. - november 30. kozott',1<tz6rolagp6ntekr napokon 7-21 6n kozott enged.6ly,ezett, az
6get6se tavasszal:

unnepnapok llv6tel6vel.

6.$ (1) A nyiltt6ri 6get6s sor6n a meteorol6giai viszonyokra frgyelemmel kell lenni. Egetni csak
sz6lcsendes id6ben megengedett. t\z 6get6s folyamatanak gyorsitdsfua egheto folyad,Sk nem
alkaknazhat6.
(2) Ttlos
6s kertr hulladek 6get6se
^z ^.var
- koztedileten,
- az 5.$-ban enged6lyezett id5szakon kiviil

- szeles, pir6s, kodos, es5s id6ben.
(3) Az avart 6s kerti hullad6kot 6getni nagykorf, cselekv6k6pes szem6ly folyamatos feliigyelete
mellett, csak olyan helyen 6s teriilete,n szabad, ahol az 6get6s 6s; annak h6sug6rz6.sa a szetnelyt 6.s
vagyonbiztons6got nem vesz6lyeztei, vagyoni 6s kotnyezenkan nem okoz.

(4)
A tfiz
tsL urzcbcror
6rz6.s616I es
CS veszery
vesz6ly eseten
\at tL
eset6n annak eloltasarol
elolt6s616l a tii,z gyijtoja koteles gondoskodn. A diz
helysznen olyan eszkozcjket 6s felszerel6seket kell keszenl6tbe n
tattati,amelyekkel a tiiz terledi.se
megakad6ly ozhat6, 6s a (riz elolthat6.
(5) A fustk6pz6d6s csokkent6se 6tdek6ben a nem kornposzt6lhat6 avart 6s ke11i

hrullad6kot

el6zetesen szif<kasztant, szdritati kell. Az eltrizel6s csak olyan adagokban tort6nhet,
anrely nern
vesz|lyeztett a drz kornyezet6t. Nyers, meg6zott avat 6s keti hullad6k 6getese
tilos.
(6) Az 6getend5 avat 6.s kertr hullad6k nem tartahnazhat semrnilyen mis kommun6lis,
ipar eredetii,
vagy vesz6lyes anyagot t^fi^lmaz6 hullad6kot, ktilonosen rrfianyapot, uveget,
gumrfeleseget,

csomagol6- 6s fest6kany agot, f6mthtgyat.

Az 6get6s v6g6n meg kell gy6z6dniar6l, hogy a ttrz elhamvadt. Amennyiben fenn6ll a
vesz6lye
a {tz fel6led6s6nek, gondoskodni kell annak belocsolis6 16I, vagy foldr6teggel
tort6n6 leferl6s615l.
7'$ A hatosLgt'Iagelrendelt 6ltal6nos tlzgyijt6sttilalom al6l a re:ndelet nem ad
felmentest.
B.$ L6bon ill6 nov6nyzet,tarT6 6get6se tilos.
(7)

Zdt6 rcndelkez6sek
9.$

A rendelet

a

kihrdet6s6t kovet5 napon l6phat6lyba.
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I{hrrdet6si z6rad6k:
A rendelet 2015.ilprilts 24. - en kihirdet6sre kerult.
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