Tájékoztatás
Felhívom a község lakosságának figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM.
rendelet 2015. március 5-én hatályba lépett. Az OTSZ. 225. § (1) bekezdése értelmében. –ha jogszabály másként nem

a növénytermesztéssel összefüggésben lábon álló
növényzet, tarló, és a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék
rendelkezik pl. önkormányzati rendelet -

szabadtéri égetése tilos.

Ha más jogszabály, így különösen

önkormányzati rendelet a

belterületi szabadtéri égetést megengedi, azt csak a rendeletben meghatározott napon és időpontban
lehet végezni, mert ellenkező esetben a tűzvédelmi hatóságnak (Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tel:83/312-048) meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel szemben a
tűzvédelmi hatóság 20.000 – 60.000.-Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A belterületen keletkezett hulladék
ártalmatlanítása, hasznosítása aprítással, darálással, komposztálással történhet.
Az OTSZ. 226-228. §-a lehetőséget ad külterületen az ingatlanok tulajdonosai, használói számára a legfeljebb 10 hektár
nagyságú egybefüggő terület irányított égetésére, de csak abban az esetben, ha az égetést legalább 10 nappal
korábban írásban kérelmezik a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (8360 Keszthely, Deák F. u. 13-15.
Tel: 83/312-048) és az erre irányuló engedélyező döntés (határozat) kiadományozásra került. A kérelem
illetékköteles, 3000.-Ft. A kérelem nyomtatvány a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, ill. a
községek honlapjairól letölthető.
A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási területén a belterületi tűzgyújtást az Önkormányzatok az
alábbiak szerint szabályozták:

Község
Zalaapáti

Esztergályhorváti

tűzgyújtási időszak
szeptember 1. és május
1 között
egész évben

tűzgyújtás ideje
kedd 16-19 óra között

tűzgyújtási tilalom

csütörtöki napon egész

május 2. és augusztus
31. között

nap
hétfőn 14-16 óra,
péntek 6-20 óra között.

szeptember 1. és május

hétfő és csütörtöki

1. között

napon 18-20 óra között

szeptember 1. és május

kedd és pénteki napon

1 között

16-19 óra között

Dióskál

egész évben

pénteken egész nap

Egeraracsa

egész évben

pénteken 12-20 óráig

Zalaszentmárton

egész évben

péntek 8-15 óráig

Bókaháza
Gétye

Zalaapáti, 2016. május 19.

meghatározott napok
kivételével
május 2. és augusztus
31. között
május 2. és augusztus
31 között
meghatározott nap
kivételével
meghatározott nap
kivételével
meghatározott nap
kivételével
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jegyző

