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Hirdetmény! 

 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Nemesszalók község Képviselő-testülete a 2015. március 

30.-án megtartott képviselő-testületi ülésen elfogadta az avar és kerti hulladék égetésének 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.  

A rendelet alkalmazása során „avar és kerti hulladék: az ingatlanon annak tisztántartása, 

ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott 

falomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány”. 

A megsemmisítésre vonatkozó szabályok: 

 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

 

A község belterületén kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni, indokolt esetben, légszáraz 

állapotban, megfelelő légköri viszonyok esetén, nyílt téren, a közlekedés biztonságát nem 

veszélyeztetve, március 1-je és április 30-a között, valamint szeptember 1-je és november 30-

a között, - ünnepnapok kivételével - hétfőtől péntekig 8.00 órától 18.00 óráig, szombaton 8.00 

órától 14.00 óráig lehet. 

 

Égetéssel történő megsemmisítés az érvényes tűzvédelmi előírások betartásával történhet. A 

tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak 

lelocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről. 

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

A rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

 

Talán már az időjárás is úgy gondolja, hogy tavasz van, itt az ideje a tavaszi nagytakarításnak. 

Szeretnénk kérni minden helyi lakosunkat –akinek szükséges a figyelmét felhívni- az 

ingatlanok előtti, melletti járdaszakaszok és vízelvezető árkok tisztításáról se feledkezzenek 

meg. A közterületek tisztántartásának kötelezettségét a 10/2014. (XI.25.) önkormányzati 

rendelet a sarok telkek tekintetében kiterjesztette.  

 

A községünkbe be- és kivezető utak mellett a szemetet összeszedtük, több mint negyven zsák 

került elszállításra. 

 

Szeretnénk tájékoztatni a községünkben építkezni szándékozó fiatalokat, hogy a 

rendeletünkben foglalt feltételek fennállása esetén 1.000.000 ft összegű vissza nem térítendő 

támogatást biztosítunk, ami gyermek születés esetén gyermekenként 200.000 ft összeggel 

növekszik. 

 

Nemesszalók, 2015. március 31. 

Tisztelettel: 

Varga Jenő sk. 

polgármester 


