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Balatonendréd község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Az avar komposztálásáról és a kerti hulladékok égetéséről.
Balatonendréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikkének (1) bekezdésében biztosított jogkörében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék
kezeléséről az alábbi önkormányzati rendelet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Balatonendréd község közigazgatási területén lévő
belterületi és zártkerti ingatlanokra terjed ki.
(2)

A rendelet alkalmazása szempontjából
a) avarnak minősül:
aa) az 1. mellékletben részletesen meghatározottak szerint: a fű,
a lomb, a kaszálék, a levél és egyéb növényi maradvány,
melyek komposztálandók.
ab) a 2. mellékletben felsorolt diólevél-félék, melyeket az a)
pontban foglalttól elkülönítetten komposztálandók.
b) kerti
hulladéknak
minősül:
a
fanyesedék,
a
gyökérmaradvány és a szár, melyek nem komposztálhatók.
c) az avarnak és kerti hulladéknak sem minősülő nem égethető és
nem komposztálható anyagokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Az avar komposztálásának szabályai

2.§ (1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében
Balatonendréden tilos az avarnak minősülő hulladék égetése. Az avar
újrahasznosításáról a 4. számú mellékletben meghatározott szakszerű
komposztálással kell gondoskodni.
(2)

A komposztálást erre a célra rendszeresített, készen vásárolt vagy szakmai
ajánlások alapján házilag szakszerűen kialakított komposztálóban kell
végezni.

3.§ (1) A 2. mellékletben felsorolt diólevél-félék égetése szigorúan tilos !
(2) A diólevél-félék ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról a 2.§-ban foglalttól
elkülönített komposztálással kell gondoskodni.

A kerti hulladék égetésének szabályai
4.§ (1) A kerti hulladék égetése csak pénteki napokon 9.00 és 18.00 óra közötti
időszakban megengedett.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott égetés sem végezhető elrendelt tűzgyújtási
tilalom időtartama alatt.
(3) A kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem
égethető.
5. § (1) A kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés
hősugárzása semmiben kárt ne okozzon.
(2)

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3)

A kerti hulladék csak nagykorú személy felügyeletével és a lakókörnyezet
kismértékű zavarása mellett égethető.

(4)

Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a
tűz eloltható.

6. §

Tiltott és kirívóan közösségellenes magatartást követ el és 50.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírsággal illetve 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható, aki e rendelet 2-5. §-aiban foglaltakat megszegi.
Záró rendelkezés

7. §

E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Balatonendréd, 2012. április 24.
dr. Laczkó Ilona
jegyző

Késmárki Tibor
polgármester

A rendelet kihirdetve !
Balatonendréd, 2012. április 25.
dr. Laczkó Ilona jegyző

1. melléklet a 11/2012. (IV.25.) rendelethez
Az avarnak minősülő
és komposztálandó hulladékok
1. A konyhából és a háztartásból:
a) a zöldségtisztítás hulladékai, szárak, levelek: pl. krumplihéj, répa-, paprika,
káposzta- és salátalevél
b) gyümölcsök, héjjal, maggal
c) apróra tört tojáshéj,
d) kávé- és teazacc,
e) hervadt virágok, szobanövények elszáradt levelei, virágföld,
f) fahamu (max. 2-3 kg/m3),
g) növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt,
h) toll, szőr,
i) natúr, festetlen papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva, de újságpapír
nem!)
j) gyapjú-, pamut és lenvászon jól feldarabolva, kis mennyiségben,
k) déligyümölcsök héja megmosva (mivel ezeket rothadásgátló anyagokkal
kezelik).
2. A kertből:
a) lenyírt fű, kerti gyomok (virágzás előtt), lehullott falevél, tűlevél, szalma,
összeaprított ágak, gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök,
faforgács, fűrészpor.
b) Kaszálék (vigyázni kell, nehogy túl nedves legyen, mert akkor kellemetlen
szagok kíséretében rothadásnak indulhat, így célszerű néhány napos szárítás
után komposztálni, vagy kb. 5 cm-es rétegben elteríteni és a rétegek közé
valamilyen laza anyagot (száraz fanyesedék, faforgács) keverni!)

2. melléklet a 11/2012. (IV.25.) rendelethez
Az elkülönítetten komposztálandó diólevél-félék

Diólevél-félék
(melyek hosszabb idő alatt bomlanak le és veszítik el a mérgező anyag
tartalmukat, ezért ne kerüljenek az avar komposztba)
a)
b)
c)
d)
e)

a dió-,
a gesztenye-,
a platán-,
a tölgy- és
a jegenye levélzete.

3. melléklet a 11/2012. (IV.25.) rendelethez
Avarnak és kerti hulladéknak SEM minősülő
NEM komposztálható és NEM égethető hulladékok

a) festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék, szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
(műanyag, üveg, cserép, fémek) az ételmaradék, hús, csont – bár ezek
lebomlanak, ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a
fertőzést terjesztő legyek miatt.
b) színes papírok,
c) fertőzött, beteg növények, húsevő állatok alma - szintén a fertőzés veszélye
miatt
d) veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú utak mellől
származó növényi hulladék; fű, falevél, stb.), elem, akkumulátor, porszívó
gyűjtőzsákja
e) kemény, viaszos levél (fagyal, fenyő), indás vagy futónövények szára
f) burgonyaszár (gumó és szárrothadás terjesztésének veszélye miatt)
g) tarack (továbbszaporodása miatt)

4. melléklet a 11/2012. (IV.25.) rendelethez
A szakszerű komposztálás

lásd.
a KÖTHÁLÓ
„Komposztálás a családban
- gyakorlati útmutató –„
c. kiadványát

