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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 48.
§ (1) és a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Avar és kerti hulladékégetésre vonatkozó szabályok
1. § (1) Avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és
egyéb növényi maradványok) ártalmatlanítását elsősorban helyben történő
komposztálással kell végezni.
(2) Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen lebomló), illetve a
komposztálásra alkalmatlan (vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb mással
fertőzött) avart és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(3) Dunaújváros azon területein, ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem
oldható meg és égetése is tilos, az avart és a kerti hulladékot az erre a célra kijelölt
hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.
(4) Családi házas és üdülőövezetben avart és a kerti hulladékot égetni október 1. és
április 30. között munkanapokon lehet. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli
inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 9,00-17,00 óra közötti
időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.
(5) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az
égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.
2. § (1) Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés
csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen
zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelő hatást, tűz- és robbanásveszélyt ne
okozzon. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld
növényeket, fákat, bokrokat ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz,
pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést
azonnal be kell fejezni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben,
füstköd-riadó és erős szél esetén.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel,
földtakarással, kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz megszűntéről a
tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
(6) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(7) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más
vegyi adalékanyag.
(8) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű
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vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek
maradékait.
(9) A Munka Törvénykönyvében meghatározott szabad- és munkaszüneti napokon,
valamint ünnepnapokon, valamint a hatóságilag elrendelt országos általános
tűzgyújtási tilalom idején a város teljes közigazgatási területén, a nem családi házas
beépítésű övezetekben és a város közterületein pedig egész évben tilos az avar és a
kerti hulladék égetése.
2. Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
3. § (1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és szabadtéri
tüzelőberendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül
lehet, és csak oly módon, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne
jelentsen.
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetés alatt lévő tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni
nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell
oltani.
(3) A tűzrakás és a tüzelő berendezés használatának helyszínén a tűz terjedésének
megakadályozására, illetve a tűz eloltására szolgáló eszközöket és felszerelést kell
készenlétben tartani.
3. A helyi zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályok
4. § (1) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Dunaújváros mindenkor
hatályos szabályozási tervét kell alapul venni. Az övezetekre vonatkozó, országos
jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket minden esetben be kell
tartani.
(2) A környezeti zajjal vagy rezgéssel járó közterületi rendezvény megtartásának
tervezett időpontja előtt legalább 21 nappal be kell nyújtani az engedély iránti
kérelmet a helyi környezetvédelmi hatósághoz. A kérelmet a 1. mellékletében
meghatározott teljeskörűen kitöltött formanyomtatvány és az abban előírt
dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.
(3) A közterületi rendezvényt - kérelem alapján - a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) határozatban engedélyezi.
(4) A Polgármester megtiltja az engedély nélküli vagy az engedélyben
meghatározottaktól eltérő zajkibocsátási tevékenységet és intézkedik a
jogkövetkezmények alkalmazása iránt.
(5) A rendezvény helyszíni kapcsolattartója a zajkibocsátási engedélyt köteles a
rendezvény helyén tartani és az illetékes hatóság felhívására bemutatni.
(6) A közterületi rendezvények helyszínét úgy kell megválasztani, hogy a rendezvény
zajhatása ne zavarja a helyszín környezetében élők nyugalmát. A zajkeltő
berendezések tájolását úgy kell megoldani, hogy azok ne a legközelebbi
lakóépületek irányába essenek.
(7) Kettőnél több napos, zajkibocsátással járó rendezvény ideje alatt a rendezvény
szervezőjének műszeres méréssel történő nappali és éjszakai zajterhelési
vizsgálatokat kell végezni a rendezvény hatásterületére érvényes zajvédelmi
határértékek mindenkori teljesülésének ellenőrzése érdekében. A vizsgálatról készült
jegyzőkönyvet és szakértői véleményt Dunaújváros Megyei Jogú Város
polgármesteri hivatalának környezetvédelmi hatóságához kell benyújtani a
rendezvény befejezését követő 20 napon belül.
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(8) A város szempontjából jelentős rendezvények időkorlátozását egyedi elbírálás
alapján kell megállapítani.
4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV. 07.) önkormányzati rendelete.

Cserna Gábor
polgármester

Vargáné Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2015. szeptember 18-án kihirdetésre került.

Vargáné Dr. Sürü Renáta
jegyző
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1. melléklet a 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
illetékbélyeg
helye

KÉRELEM
Közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez

1.

A kérelmező:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
e-mail cím:
Ügyintéző neve:
Telefonszáma:

2.

Rendezvény lebonyolításának helyszíne:

3.

Rendezvény jellemzői:
Konkrét időpont:
Működési idő kezdete:
befejezése:
Rendezvény neve:
Zajkeltés módja:
Hangosító berendezés adatai:
(típusa, teljesítménye)

Akusztikai szakértői vélemény
(Két száma:
napnál hosszabb rendezvény esetén)

4.

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: ............. év ........................... hónap .......... nap
.....................................................
kérelmező cégszerű aláírása
Kettőnél több napos rendezvény esetén a kérelemhez mellékelni kell a zajkibocsátás vizsgálati
eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.
- a rendezvény neve (….koncert, …..ünnepség, …..világnap, …városi kiemelt rendezvény,
….vasasnap, ….augusztális, …parázs varázs stb)
- a zajkeltés módja: (élőzene, zenekar, tánc, erősítő berendezés, zenegép, más zajforrás, stb.)

