Újhartyán Város Önkormányzatának
8/2015 ( IV.24.) rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 17/2013 (IX.18.)számú rendelet
módosításáról
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk
(1) bek. a/ pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 51. § (4) bek-ében, 143. § (4) bek.-ének d) pontja második fordulatában, valamint a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. tv. 254. § (2) bek.-ében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.-ében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet 15.§-a az alábbiakkal szerint módosul:
15.§ (1) Aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot az engedélyezett időszakon (
ünnepnapok kivételével péntek és szombati napokon 7:00 órától 19:00 óráig) kívül éget,
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
(2) Vonatkozó szabályok:
a) Belterületen a tűzgyújtás ünnepnapok kivételével péntek és szombati napokon 7:00 órától
19:00 óráig engedélyezett.
b) Avart és kerti hulladékot úgy szabad égetni,hogy az az emberi egészséget és a környezetet
ne károsítsa, és kárt ne okozzon.
c) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,illetve ipari eredetű
hulladékot ( PVC,veszélyes hulladék)
d) A tűzgyújtás tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
e) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad ,veszély esetén azonnal gondoskodni kell a tűz
eloltásáról.
f) A tüzelés helyszínén készenlétbe kell helyezni a tűz eloltását és tűz terjedését
megakadályozó eszközöket,felszereléseket.
g) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetett lomtalanítási akció is igénybe
vehető.
h) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
i) A kerti grillezés sütögetés a tűz állandó felügyelete mellett végezhető a 15.§. (1) bekezdés
d) e) f) pontjának figyelembe vételével.
(3) Újhartyán Város külterületén a zöldhulladékok égetését a 54/2014 ( XII.5.) BM rendelet
szabályozza. A Kirendeltség állománya a szabadtéri tüzek hatékony megelőzése érdekében
hatósági ellenőrzéseket tart, és amennyiben indokolt a szükséges hatósági intézkedéseket
megteszi.
2.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Újhartyán,2015.04.24.
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