Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2008.(VII.22.) rendelete
a nádas területeken és a nádas területek környezetében a tűzgyújtás szabályozásáról
A módosításokkal egységes szerkezetben.
Utolsó átvezetett módosítás. 10/2012. (III. 08.) rendelet. Hatályos 2012.04.15-től.
A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Balatonboglár város közigazgatási területén belül a Klapka utca és annak
déli irányú folytatásában kiépített közút, az Erzsébet utca - Sirály utca - Csalogány utca Nyárfa utca vonala, a település nyugati közigazgatási határa és a település déli közigazgatási
határa által bezárt területen a nádas területekre, és a nádas területekkel határos ingatlanokra
terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) nyíltszíni égetés: a dohányzás kivételével bármely éghető anyagnak a szikra vagy
parázs szabadba jutását lehetővé tevő tüzelőberendezésben vagy tüzelőberendezés
nélkül a szabadban való égetése;
b) nyíltszíni tűzrakás: élelmiszer előállítás, illetőleg szórakozás céljára szolgáló olyan
nyíltszíni égetés, ahol egyidejűleg csak kis mennyiségű tüzelőanyag elégetése történik,
és a lángoszlop magassága az egy métert nem haladja meg.
Az égetés és tűzrakás különös szabályai
3.§
(1) A (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével az 1.§-ban meghatározott nádas területeken
és azok ötven méteres körzetén belül a nyíltszíni égetés és a nyíltszíni tűzrakás tilos.
(2) Az 1.§-ban meghatározott nádas területekkel ötven méteres körzeten belül határos
belterületi ingatlanokon a nádas területek ötven méteres körzetén belül a (3) bekezdésben
szabályozott nyíltszíni tűzrakás kivételével a nyíltszíni égetés tilos.
(3) Az 1.§-ban meghatározott nádas területekkel ötven méteres körzeten belül határos
belterületi ingatlanokon a nádas területek ötven méteres körzetén belül a nádas terület felőli
telekhatártól számított öt méternél távolabb a nyíltszíni tűzrakás megengedett, de a tűzrakás
helye körül három méteren belül a tűzrakásra használt legfeljebb 10 kg éghető anyagon kívül
más éghető anyag nem lehet.
Törölt alcím1
4.§2
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
1
2

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 08.) rendelet 6.§ (3) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2012.04.15-től.
Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 08.) rendelet 6.§ (3) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2012.04.15-től.

(2) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes
kérdéseiről a köztisztaság biztosításáról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
49/2001. (XII.20.) KT számú rendelet 11/B.§-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nádas területeken és azok ötven méteres körzetén belül a nyíltszíni égetés tilos. A
nádas területek ötven méteres körzetén belül a nyíltszíni tűzrakást külön rendelet
szabályozza.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában:
a) nyíltszíni égetés: a dohányzás kivételével bármely éghető anyagnak a szikra vagy
parázs szabadba jutását lehetővé tevő tüzelőberendezésben vagy tüzelőberendezés
nélkül a szabadban való égetése;
b) nyíltszíni tűzrakás: élelmiszer előállítás, illetőleg szórakozás céljára szolgáló olyan
nyíltszíni égetés, ahol egyidejűleg csak kis mennyiségű tüzelőanyag elégetése
történik, és a lángoszlop magassága az egy métert nem haladja meg.”
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