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HlRDETMÉNY
A helyi környezet védelméről,a közterületek és ingatlanok rendjéről" a település tisztaságáról
(lX.22.) önkormányzati

rendelet 18. § (1) bekezdése alapján avar és kerti hulladék
égetése belterületem janruán ít:iét6[rrrfius 3!.-!6 valamint §zepternher n-jétől decenrrber 3n{8
terjed6 ídőszakbam - a törvényben meghatározott munkaszüneti napok kivételével - hÉtféés
szőló 1?/

_20O8.

nérltpki napokon §"QS1.9"@ óre közQeL. az alábbi szabályok betartásával végezhető:
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az égetéskizárólag szélcsendes időben végezhető;

a kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol környezetére tűz- és életveszélyt
nem jelent,
a tűz helyszínén olyan eszközöket

és felszereléseket kell készenlétbentartani, amelyekkel a

tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható,
az égetés befejezésévela tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,

az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű,
illetve veszélyes a nyagot ta rta mazó h u ladékot,
l

l

TlLOS a tüzet őrizetlenül hagyni.

Könnyezetvédelrni és leveg6tísztaság-védelnr! okgk rniatt hefi,tprületFíl jrlnius-,július-au6u§ztu§
hónapokhan a növényí hrutladék égetésetílos!
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, grillsütő használata a tűzgyújtásitilalom

idején sem tiltott, viszont fokozottan ügyelni kell az általános égetésiszabályok betartására!

KülteÉlleten történő növényi hulladék égetéseesetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54l2ot4. (Xl1.5.) BM rendelet 226. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa, használója az
égetéstervezett időpontját megelőző 10. napig nyújthat be kérelmet a tűzvédelmi hatósághoz

(Vas Megyei Katasztrófavédelmi Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9700

Szombathely, Ady tér 1.). A tűzvédelmi hatóság a kérelmet 5 napon belü| bírálja el,

Kérem, hogy az égetésselkapcsolatos jogszabályi előírásokat maradéktalanul tartsák be,
folyamatosan figyeljék, van-e érvénybenaz adott területen tűzgyújtásitilalom, és az égetéssorán
felelősségteÍjesen és kellő gondossággal járjanak el, mert a tűzvédelmi előírások megsértése,az
égetésitilalomra vonatkozó rendelkezések megszegése esetén 100,000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig
terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki, de amennyiben a tűzoltóság beavatkozása is szükségessé
válik a bírság összege 3.000.000,- Ft-ig
1-15 terjedhet.
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Az együttműködésüket kérve,
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