
Hőgyész Nagyközség  
Önkormányzati Képviselő-testületének  

3/2015. (IV. 2.)   
önkormányzati rendelete 

a szabadtéri tűzgyújtásról és égetésről 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott hatáskörében eljárva az alábbiakat 
rendeli: 

I. 
A rendelet hatálya és célja 

1. § 
(1) A rendelet hatálya Hőgyész nagyközség közigazgatási területének belterületként nyilvántartott 
részén történő szabadtéri tűzgyújtásra és égetésre terjed ki. 
(2)  Nem terjed ki a rendelet hatálya a kerti grillezésre és a szabadtéren történő sütés-főzésre, a tűz 
állandó felügyelete mellett. 
(3) A külterületen történő tűzgyújtásra és égetésre külön jogszabály1 vonatkozik. 
(4) A rendelet célja a belterületen keletkezett avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének helyi 
szabályozása a tűzvédelem és a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása 
érdekében.  

II. 
A szabadtéri tűzgyújtás és égetés szabályai 

2. § 
(1) Avart és kerti hulladékot (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) csak száraz állapotban, állandó 
felügyelet mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával, az e rendeletben meghatározott időpontokban 
szabad égetni, úgy, hogy az a lakókörnyezetet ne zavarja, az emberi egészséget és a környezetet ne 
károsítsa. 
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, vagy ipari és egyéb eredetű hulladékot. 
(3) Nem égethető kerti hulladék: 
      a) a december 1. és március 1-e közötti időszak alatt; 
      b) vasárnap és ünnepnapokon; 
      c) közterületen a polgármester vagy az általa megbízott személy engedélye nélkül; 
      d) ha az arra illetékes tűzvédelmi hatóság tűzgyújtási tilalmat rendel el. 
(4) Március és április, valamint október és november hónapokban az égetés 10 és 16 óra közötti 
időszakban, a májustól szeptemberig terjedő időszakban 8 és 20 óra között engedélyezett. 
 

3. § 
Aki az e rendelet 2. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben írt szabályokat megszegi, az ellen az illetékes 
tűzvédelmi hatóság a külön jogszabályban2 meghatározottak szerint hatósági eljárást indíthat, és 
tűzvédelmi bírságot szabhat ki 

III. 
Záró rendelkezés 

4. § 
Ez a rendelet 2015. április 2. napján lép hatályba, és a rendelkezéseit is ekkortól kell alkalmazni. 
 
Hőgyész, 2015. március 19. 
 
 Botta György s.k. Dr. Schutzbach Ferenc s.k. 
                    polgármester                                                                         c. főjegyző 
 
A rendelet kihirdetésre került.  
Hőgyész, 2015. március 21. 
                                                           Dr. Schutzbach Ferenc s.k. 
                                                                   c. főjegyző 

                                                 
1 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet. 
2 A tűzvédelmi hatósági feladatot ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. 


