Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 18/2011. (IV.29.), a 37/2012. (V.31.) és a 29/2015.(IX.24.)Ör.-rel módosított
35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a levegő tisztaságának védelméről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés
b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6.§ tekintetében a szabálysértésekről
szóló 1999. évi LXIX. Törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
véleménye alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell
gondoskodni.
(2) A város azon területein, ahol az (1) bekezdés szerinti komposztálás nem
oldható meg, ott az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő
edényzetbe kell helyezni.
(3) Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az
adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1),
(2) bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
(4) Az égetés október 15. és április 15. között lehetséges, 1000 – 1600 óra
között.
(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a város teljes
közigazgatási területén.

(6)1 Tilos az avar és kerti hulladék égetése a füstköd-riadó
elrendelésének teljes időtartama alatt.
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A rendelet 1. §-át (6) bekezdéssel kiegészítette a 18/2011. (IV.29.) Ör. 11. §-a 2011. május 1-jei
hatállyal.

2. § (1) Tilos égetni:
a) Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata szerinti
nagyvárosias területen
b) Garázstelepeken (Csererdei garázstelep; Paál László utcai
garázstelep; III-as garázsszövetkezet, Aradi úti garázstelep; Endrődi
Sándor utcai garázstelep; Kopácsi utcai garázstelep; Cholnoky Jenő
utcai garázstelep; Ördögárok utcai garázstelep; Sólyi utcai
garázstelep; Stadion utcai garázstelep)
c) Kisfeszültségű (0,4 kV), Középfeszültségű
Nagyfeszültségű vezetékek (132 kV) alatt
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kV),

d) Távközlési vezetékek alatt
e) Véderdők és helyi védelem alatti terülteken
f) Belvárosban, amely magába foglalja a Cserhát lakótelepet, Veszprém
történelmi városmagját a Várral együtt, északi határa a Benedekhegy, Remete utca, Erdész utca határvonala, keleti határa a Jutasi út,
Levendula utca vonala /É-D-i tengely/, déli határvonala a Radnóti
tér, Egyetem, Móricz Zs. utca vonalában húzódik, nyugati
határvonala a Victor H. utca, Pázmándi utca, Kopácsi tér, Patak tér
vonalában húzódik.
(2) Város közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben tilos.
(3) Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport
intézmények 100 méteres körzetében – független a fenntartó személyétől
-, azok működési ideje alatt.
(4) A rendelet 1. melléklete tartalmazza azon területek térképi ábrázolását,
ahol az avar és kerti hulladékok égetése tilos.
3. § (1) Az avart és a kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és
telken lehet elégetni, ahol az emberi egészséget, vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyezteti, a környezetet pedig nem károsítja
(2) Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző
köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti
locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy 1 db vizsgálati
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tűzoltásra alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül
lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés
helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése
megakadályozható.
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
(4) A szabadban tüzet, vagy üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
tilos.
4. § (1) Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű
hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb veszélyes
hulladékkal nem keveredhet.
(2) Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot
keletkezési helyén tilos elégetni.
(3)
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5. § (1) Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszervíz által karbantartott
tüzelőberendezésekben és csak erre a berendezésre engedélyezett
tüzelőanyagot szabad égetni.
(2) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festékmaradékot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű
hulladékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
6. § (1) 3
(2) 4
7.§ Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.
8.§ Hatályát veszti
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Hatályon kívül helyezte a 29/2015.(IX.24.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2015.09.25.napjától.
A rendelet 6. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 37/2012. (V.31.) Ör. 1. § 16. pontja 2012.
május 31-én 23 órai hatállyal.
4
A rendelet 6. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 37/2012. (V.31.) Ör. 1. § 16. pontja 2012.
május 31-én 23 órai hatállyal.
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1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő
tisztaságának védelméről szóló 20/2001. (VII.02.) önkormányzati
rendelete,
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő
tisztaságának védelméről szóló 20/2001. (VII.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 49/2004. (V.10.) önkormányzati rendelete,

3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő
tisztaságának védelméről szóló 20/2001. (VII.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 44/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete.
Veszprém, 2010. november 11.

Porga Gyula sk.
polgármester

dr. Büki Szilvia sk.
jegyző címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. november 12.
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1.melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a levegő
tisztaságának védelméről szóló 35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelethez5
Áttekintő térkép
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Módosította a 29/2015.(IX.24.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2015.09.25. napjától.
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Gyulafirátót
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Kádárta

7

Jutaspuszta – Iparváros – Dózsaváros
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Jeruzsálemhegy – Egyetemváros – Belváros – Füredidomb

9

Újtelep – Cholnokyváros

10

Jutasi úti ltp. – Bakonyalja
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