
BEJELENTÉS
KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

A) Kérelmező neve:................................................................................................................................

Kérelmező címe (levelezési), e-mail címe: ........................................................................................

B) Égetés pontos helye (település): .......................................................................................................

koordináta: ................................................... helyrajzi szám: ..........................................................

C) Az égetés tervezett időpontja:(legkorábban a bejelentéstől számított 6. napra)

................. év ............... hónap ............... nap ............. óra ............. perc, befejezése:...............................

D) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon
álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): .....................................................................................

............................................................................................................................................................

E) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): .......................................

F) Az  irányított  égetés  folyamatának  pontos  leírása,  a  tűz  tovább  terjedésének
megakadályozására tervezett intézkedések (előkészületek pl.: 3 méter széles védőszántás, égetés,
utómunkálatok):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
G) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:

- név: ..................................................................... telefonszám: ..............................................................

- cím:........................................................................................................................................................

H) Az alábbiak betartását vállalom, és gondoskodom a betartatásáról, az égetés során:

a) az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított
égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani,

b) az  irányított  égetés  csak  úgy  végezhető,  hogy  az  a  környezetére  tűz-  és  robbanásveszélyt  ne
jelentsen,

c) az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást –
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni,

d)  a  tarlónak /  lábon álló  növényzetnek  /  avarnak  /  egyéb növényi  hulladéknak minden oldalról
egyidejűleg történő felgyújtása tilos,

e) tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel,

f) lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni tilos

g)  a  tarlóégetés  során tűzoltásra  alkalmas kéziszerszámmal  ellátott,  megfelelő létszámú,  kioktatott
személy  jelenlétéről  kell  gondoskodni,  és  legalább  egy  mezőgazdasági  vontatót  ekével  vagy
tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani

h) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt egyéb előírásokat megismertem, azokat betartom

Mellékletek:..............................................................................................................................................

Kelt: ................................... , ............. év ...................... hó .......... nap

……………………………………



kérelmező aláírása



 
     Szilágyi János tű. alez
     Szilágyi János tű. alez
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35840/255/2021.ált.
     Iktatószám:
     true
     false
     35000
     expediálás
     9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 16.
     28301
     Mosonmagyaróvár KvK Mosonmagyaróvár KvK
     Tűzgyújtás tájékoztató önkormányzatoknak
     NOVA e-aláírás
     Szilágyi János
     Szilágyi János
     PDF_20210216_093731_0000000000000021255
     PERMIT
     true
     true
     false
     false
     true
     Tűzgyújtás tájékoztató önkormányzatoknak
     
         8212673
         35840á2021      255
         35840-á-2021/ 255
         0
         1
         false
    


		28301
	2021-02-16T09:37:34+0100
	9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 16.
	Kiadmányozta Szilágyi János tű. alez Saját kezűleg




