
Felhívás a tűzgyújtási szabályok betartására 
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Felhívjuk Sárpilis község Lakosságának figyelmét a szabadban 

történő tűzgyújtás veszélyeire, valamint a tűzgyújtás szabályaira. 

Szabadban történő tűzgyújtás esetén gondoskodni kell tűzoltó 

eszközökről, a tűz továbbterjedését megakadályozó szerszámról, 

gépről. Figyelembe kell venni az időjárást, szeles időben a tűz 

könnyen átterjedhet a szomszédos területekre. A tüzet nem szabad 

magára hagyni, az égetés után gondosan el kell oltani, vízzel alaposan 

átitatni és földdel betakarni. 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2009. (X.28.)Kt. számú  rendelete 

 az avar és a kerti hulladék égetéséről, valamint a zöldfelületek védelméről 
 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 48. §. (3) bekezdése b./ pontjában kapott 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Sárpilis közigazgatási területén belterületen avart 
és kerti hulladékot szabadban égető természetes személyre, jogi személyre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, valamint társasházakra. 
 
(2) Rendelkezései az avar, és a kerti hulladék égetéssel történő ártalmatlanítására, 
valamint a belterületi közterületeken kialakított zöldfelületek fokozott védelmére 
vonatkoznak. 
 
(3) A rendeletben foglaltak együtt alkalmazandók a települési környezet védelméről szóló 
9/2004.(IX.29.)Kt. számú  szóló rendelettel, valamint kiegészítik a vonatkozó jogszabályokat. 

2. § 
 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a belterületi mezőgazdasági művelés alatt álló- és 
erdőterületekre. 

 
 

 
 



Az égetés időpontja 
 

5. § 
 
(1) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése február, március, április, május, szeptember, 
október, és november hónapokban kizárólag szerdai napokon 10 órától 18 óráig, és szombati 
napokon 10 órától 18 óráig megengedett. 
 
(2) Vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos. 

 

Tiltó rendelkezések 
 

7. § 
 
(1) Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, 
sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 
 
(2) Az 5. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben azt 
a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják. 
 
(3) A rendelet 5. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő időben és módon való égetés esetén 
a tilalom megszegője szabálysértést követ el és vele szemben 30.000,- Ft bírság szabható ki. 
 
(4) A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság nem mentesít az esetleges egyéb 
következmények alól (levegőszennyezési, tűzrendészeti stb. bírság). 
 

 

A rendelet szövegét teljes terjedelemben olvashatják Sárpilis 

honlapján a Rendeletek menüpontban .  

A Dózsa gödörben lévő nádas felgyújtásáról készült képeket a 

fotóalbumban láthatják.  

 

 

 

 

Biztonságunk védelmében tartsuk be a rendeletben 

foglaltakat. 
 


