
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2006. (II.16.) számú rendelete 

 
az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási 

tevékenységgel okozott légszennyezésről 
 

(Egységes szerkezetben) 
 
 
1Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b/ pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a város levegőtisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék égetés, 
továbbá a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Általános rendelkezések 
1.§ 

 
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az avar és kerti hulladék égetésre, bűzös anyagok 

kezelésére, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó helyi szabályokat. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa város egész területére, minden természetes 
személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre. 

 
 

2.§ 
 
E rendelet alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak 
pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, 
gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs). 
 
 

Avar- és kerti hulladékok kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok 
3.§ 

 
(1) 2 3Komposztálni kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos. 
(2) 4 
 
 

54.§ 
 
(1)  
(2)  

                                              
1 Módosította a 6/2011. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése 
2 Módosította a 6/2011. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése 
3 Módosította a 16/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a 
4 Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 4.§ a) pontja 
5 Az (1)-(8) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 16/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 4. § b) 
pontja 
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(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
(9) 6Tilos az avar- és kerti hulladék égetése oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, 

művelődési -és sportlétesítmények 100 méteres körzetében a létesítmény működésének 
ideje alatt. 

 
 

5.§78 
 
A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék 
égetése a település egész területén tilos. 
 
 

96.§ 
 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
 
 

107.§ 
 
(1)  
(2)  
(3)  
 
 

8.§11 12 
13 14 15 16Közigazgatási bírság 

 
17 
(1) 18Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (9) bekezdésében, vagy 5.§-ban foglaltakat 

megszegi a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 

                                              
6 Módosította a 16/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a 
7 Módosította a 19/2008. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a 
8 Módosította a 9/2020. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a 
9 Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja 
10 Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 4. § d) pontja 
11 Módosította a 39/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 1§-a 
12 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11§ (3) bekezdésének (a) pontja 
13 Módosította a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
14 Módosította a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
15 Módosította a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
16 Kiegészítette a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
17 Módosította a 21/2008. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a 
18 Módosította a 16/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a 
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50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-
ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A közigazgatási és helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási 
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott 
hatáskörben – a jegyző jogosult. 

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult. 
 
 

Záró rendelkezés 
9.§19 

 
(1) E rendelet 2006. február 20. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

                                              
19 Kiegészítette a 26/2009. (V. 25.) számú önkormányzati rendelet 1.§ 


