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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének  
14/2009. (IX.17.) rendelete a környezetvédelemrıl  

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 46. § (1) 
bekezdés c) pontjában, 48. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az 58. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet alkalmazási köre  

1. § 
 
(1) A rendeletet Rábakecöl közigazgatási területén kell alkalmazni.  
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, 
használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet.  
 

II. fejezet 
Levegıtisztaság-védelmi szabályozás  

 
Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok  

2. § 
 
(1) A kerti hulladékot elsısorban hasznosítani szükséges.  
(2) Amennyiben a kerti hulladékot házi komposztálással a helyszínen hasznosítani 
nem lehet, úgy a szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti 
hulladék győjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként 
kezelendı. A fás szárú növények nyesedékeinek égetése – kiszárított állapotban – e 
rendelet szabályainak betartásával engedélyezett.  
(3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt ingatlanokon az avar és kerti 
hulladék kezelésérıl a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni az e 
rendeletben leírt szabályok betartásával.  
(4) A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar- 
és kerti hulladék vízbe szórása tilos! 
(5) A (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a kiszárított kerti hulladékot 
csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot 
nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken 
lévı épületektıl 10 m, saját telken lévı épülettıl 5 m távolságon belül nem szabad. 
Égetni csak szélcsendes idıben szabad, a keletkezı hı és füst a környezetében lévı 
zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet veszélyt az emberi 
tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben tartózkodókra, de ugyanúgy nem 
jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem.  
(6) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvıképes személy végezheti! 
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(7) Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek. 
Közterületen égetni tilos!  
(8) A tőz ırzésérıl, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végzı köteles 
gondoskodni. A parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.  
(9) A kerti hulladék égetése március 1-tıl május 31-ig, illetve szeptember 1-tıl 
november 30-ig végezhetı. Az égetést az esti talajközeli inverzió (levegıréteg 
hımérsékleti változása) miatt 6.00 és 20.00 óra között lehet végezni, szélcsendes 
idıben. Ünnepnapokon égetni tilos!  
 

A szabadtéti tőzgyújtás szabályai 
3. § 

 
(1) Hatóságilag elrendelt általános tőzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad 
felmentést.  
(2) A szabadban tőzet gyújtani csak úgy szabad, hogy a környezetre tőz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelenthessen.  
(3) Egészségre káros anyagokat, ipari hulladékot, mőanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket és egyéb különösen veszélyes hulladékot a szabadban égetni tilos. 
(4) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok) mentén – a létesítmény tengelyétıl 
számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos. (21/2001. (II.14.) 
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése) 
(5) Lábon álló növényzet, tarló, illetve szántóföldi növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezet hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik. (21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése).  
Mezıgazdasági területen történı égetések során a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. rész 
II. fejezet 26.1-26.7 foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.  
Védett életközösségek, erdı és annak 200 méteres sávja, illetıleg természetvédelmi 
területeken történı égetések során a vonatkozó jogszabályokban (1996. évi LIII. tv., 
67/1998.(IV.03.) korm. rendelet, a 2009. évi XXXVII. tv. és a 4/2008.(VII.01.) ÖM 
rendelet) leírt kötelezettségeket és elıírásokat be kell tartani.  
(6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdıgazdasági fahulladék 
erdıvédelmi célú, nyílttéri égetésére az erdık tőz elleni védelmérıl szóló 4/2008. 
(VIII.01.) ÖM rendeletben foglaltak az irányadók.  
(7) Szabadban a tőzet ırizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha nincs 
már rá szükség, azonnal el kell oltani.  
(8) A tőzgyújtás helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket illetve létszámot kell 
készenlétben tartani, hogy a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható 
legyen.  
(9) Az égetésbıl eredı kárért az égetést végzı személy felel, a polgári jog szabályai 
szerint.  
(10) A téves jelzések elkerülése érdekében az égetés helyét, idejét, a felelıs személy 
megnevezésével, telefonszáma közlésével az égetés megkezdése elıtt Kapuvár Város 
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságának ügyeletére be kell jelenteni.  
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A háztartási főtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
4. § 

 
(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi főtéssel rendelkezı lakóházakban 
megfelelıen karbantartott tüzelıberendezésekben csak az arra a berendezésre 
engedélyezett tüzelıanyagot szabad égetni.  
(2) A tüzelıanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, ipari hulladékot, 
mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket, különösen veszélyes hulladékot nem 
tartalmazhat. Háztartási energiatermelı berendezésekben vegyileg kezeletlen tőzifa, 
szén, földgáz, PB-gáz, főtıolaj égethetı csak el.  
(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkezı papírhulladék, veszélyesnek nem 
minısülı fahulladék háztartási tüzelıberendezésben történı égetése külön engedély 
nélkül végezhetı. (21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés)  
(4) Az égéstermék-elvezetıvel rendelkezı tüzelı- és főtıberendezés csak a 
teljesítményének megfelelı, illetıleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.  
(5) Az építményben, helyiségben csak olyan főtési rendszer létesíthetı, illetıleg 
használható, amely rendeltetésszerő mőködése során nem okoz tüzet vagy robbanást.  
(6) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotú tüzelı- és 
főtıberendezést szabad használni.  
(7) A tüzelı- főtıberendezés felügyeletét csak a berendezés mőködését ismerı, és arra 
alkalmas személyre szabad bízni.  
(8) A szilád tüzelıanyag-üzemeléső tüzelı és főtıberendezést csak szilád tüzelı- vagy 
engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.  
(9) A tüzelı- és főtıberendezés, az égéstermék-elvezetı, valamint a környezetében 
lévı éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hıszigetelést 
kell alkalmazni, hogy az éghetı anyag felületén mért hımérséklet a legnagyobb 
hıterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetı anyagra gyújtási 
veszélyt.  
(10) A gyártó, illetve külföldi termékek esetében a fogalomba hozó a fogyasztók 
részére köteles meghatározni a tüzelı-, a főtı- és a hozzá csatlakozó hıhasznosító 
berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tőzvédelemi követelményeket, 
valamint – a (9) bekezdésre figyelemmel – a berendezéstıl megtartandó távolságokat. 
Az üzemeltetı, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati 
(kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelıen 
üzemeltetni.  
(11) Éghetı padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilád tüzelıanyaggal 
üzemeltetett tüzelıberendezés ajtaja elé olyan nem éghetı anyagú parázsfelfogót kell 
elhelyezni, mely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson 
az éghetı padozatra, illetıleg az a tüzelıberendezés környezetében elhelyezett éghetı 
anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.  
(12) Salakot és hamut csak teljesen lehőtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, 
vagy a kijelölt salaktárolóban, illetıleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.  
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III. fejezet 
Szabálysértési rendelkezések 

 
A levegıtisztaság-védelmi szabályok megszegésének következményei 

5. § 
 
Aki e rendelet 2. § (4), (7), (8), (9) bekezdésében, a 3. § (2), (3), (4), (5), továbbá a 4. § 
(1), (2) bekezdésében foglaltak megszegése – amennyiben súlyosabb megítélés alá 
nem esik – e rendelet szerint szabálysértésnek minısül, és 30.000,- Ft-ig terjedı 
pénzbírsággal sújtható.  
 

Tőzvédelmi szabályok megszegésének következményei 
6. § 

 
Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében, a 3. § (2), (6), (7) bekezdésében, valamint a 4. § 
(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) bekezdésében foglaltak megszegése – 
amennyiben súlyosabb megítélés alá nem esik – e rendelet szerint szabálysértésnek 
minısül, és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.  
 
 

V. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
7. § 

 
E rendelet 2009. szeptember 17-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2008.(XI.03.) rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 
  Tuba Erik   Dr. Gál László 
polgármester            jegyzı 
 
 
Záradék 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2009. szeptember 17-én megtörtént. 
 
 
Rábakecöl, 2009. szeptember 17. 
 
 
 
                                                                                                               Dr. Gál László 
                                                                                                                       jegyzı 


