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Tisztelt Lakosok! 
 

2022. március 26. napjától újra lehetőség van a kerti hulladék elégetésére a településünkön. 

 

Kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni indokolt esetben, légszáraz állapotban, megfelelő 

légköri viszonyok esetén, nyílt téren, a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetve, február, 

március, április, illetve szeptember, október, november hónapokban lehet, vasárnap és 

ünnepnap kivételével 10 órától 17 óráig. 

 

Égetéssel történő megsemmisítés egyszerre legfeljebb 1 m3 mennyiségben történhet az érvényes 

tűzvédelmi előírások betartásával. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója 

köteles gondoskodni. 

 

A kerti hulladékon kívül más anyagok égetése (pl. gumi, kommunális hulladék, stb.) szigorúan 

tilos. Növényi maradványok közterületen történő égetése tilos. 

 

Amennyiben valaki nem a fenti, engedélyezett időszakban, vagy mennyiségben, illetve anyaggal 

tapasztal kerti hulladék égetést Tiszaföldváron, úgy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon 

bejelentést tehet a tűzről. A katasztrófavédelem által felvett jegyzőkönyv alapján a rendelkezés 

megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10.000,- Forinttól 3.000.000,- Forintig 

terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Mindemellett az elsőfokú tűzvédelmi hatóság indokolt 

esetben megkeresi a környezetvédelmi hatóságot, amely a levegővédelmi követelményt megsértő 

természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő 

tevékenység megszüntetésére való kötelezéssel egyidejűleg 100.000,- Forintig terjedő 

levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki. 

 

Az ingatlanokon keletkező kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, növényi szárak) 

megsemmisítésénél az égetéssel szemben előnyben kell részesíteni a komposztálást. 

 

Településünkön a zöldhulladékok átvétele rendszeres gyűjtőjáratban valósul meg, a szállítást az 

Inno-Szolnok Nonprofit Kft. végzi. A szolgáltató a zöldhulladékot kizárólag az általa értékesített 

zöld színű, logóval ellátott, biológiailag lebomló zsákban szállítja el. A biológiailag lebomló zöld 

hulladékgyűjtő zsákot a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 5. számú helyiségében, minden hét 

szerdáján 8 és 12, valamint 12.30 és 15 óra között lehet megvásárolni, melynek díja darabonként 

bruttó 150 Forint. Az ingatlan elé kihelyezett, legfeljebb 0,5 m3 mennyiségű zöldhulladékot a 

szolgáltató az alábbi időpontokban szállítja el a 2022-es évben: április 19., május 17., június 21., 

július 19., augusztus 16., szeptember 20., október 18., november 22. 

 

Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar 

hulladék. A levágott gallyak legfeljebb 2 cm–es átmérőig, 1 m-es nagyságúra darabolva, kötegekben 

átkötve helyezhetők ki. Zsákban kihelyezett zöld hulladék közé kommunális vagy egyéb nem zöld 

hulladék elhelyezése tilos. A szolgáltató a nem megfelelő tartalmú zsákokat, illetve az ömlesztve 

kihelyezett vagy túlméretes zöld hulladékot nem szállítja el. 

 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 


