AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE TILOS!

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
az alábbiakról tájékoztatja a település lakosságát:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja adott eddig lehetőséget a települési önkormányzat Képviselő-testületének
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.
A fenti törvényi rendelkezés 2021. január 1-ét követően hatályát vesztette, így abban az
esetben is tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat korábban
rendelkezett erre vonatkozó helyi rendelettel.
A fentiek miatt a 8/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelettel a veszélyhelyzetre tekintettel a
Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva Heréd Polgármestere hatályon kívül
helyezte 2021.01.01. hatállyal a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról
szóló 11/2016.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 12.§-át az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről.
2021.01.01-jétől megszűnt tehát Heréden is az ingatlanokon keletkező avar és kerti
nyesedék minden héten hétfőn és pénteken 10 órától - 20 óráig történő nyílt téri égetésének
lehetősége.
A veszélyhelyzetre tekintettel a 4/2021. (III.21.) önkormányzati rendelettel egy átmeneti időre
2021.05.15-ig lehetőség volt 2021.március, április és május hónapokban az avar és kerti
hulladék égetésére Heréd településen, de ez a szabályozás már hatályát vesztette.
JELENLEG NINCS OLYAN ÖNKORMÁNYZATI RENDELET, MELY AZ ORSZÁGOS TILTÁSSAL SZEMBEN
AKÁR ÁTMENETILEG IS LEHETŐVÉ TENNI HERÉD TELEPÜLÉSEN AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉT.

A vegyes, kommunális hulladék nyílt téri égetése mindig tilalmazott volt!
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése helyett gyakoribbá válik majd a
zöldhulladék elszállítása és a komposztálás javasolt.
A következő ZÖLDHULLADÉK szállítási nap 2021.09.11-én lesz Heréden.
Háztartásonként negyedévente 3 m3 ZÖLDHULLADÉK BESZÁLLÍTHATÓ a Szelektív
Kft. Hatvan Csányi úti (054/14. helyrajzi szám) telephelyén működő hulladékudvarba a
lakcímkártya és az utolsó hulladékdíj befizetési csekkjének bemutatásával.
A HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA: hétfőn, szerdán és pénteki napokon: 8,0012,00-ig, kedden és csütörtökön: 12,00-18,00-ig.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.”
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az OTSZ. 226. §- ában megfogalmazott irányított
égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével! Az irányított égetés
jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez
kötött az ez irányú tevékenység végzése.
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság
10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

