Káld Községi Önkormányzat Képviselı- testülete
6/2001./II. 26./ önkormányzati rendelete a
környezetvédelemrıl és a kommunális ellátás rendjérıl
a módosító 14/2007. (XII. 22.) sz. rendelettel,
a 13/2011. (X. 20. ) önkormányzati rendelettel,
a 3/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelettel,
15/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelettel,
13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetbe foglalt

Káld Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település
környezetének védelme, a köztisztaság fenntartása, az állattartás szabályainak betartása
érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§

(1)A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Rendelkezései a község területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó vagy
mőködı természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezeteire vonatkoznak.
II. fejezet
A föld védelme
2.§
(1) Mindenki köteles a föld védelmére, mely magában foglalja a talaj termıképességének,
élıvilágának védelmét.
(2) Törekedni kell a mezıgazdasági mővelésre alkalmas területekkel való takarékos
gazdálkodásra, az ilyen célú földek mővelésbe vonására, és a lehetı leghosszabb ideig történı
mővelésben tartására.
(3) A föld felszínén vagy a földben csak olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan
anyagok helyezhetık el, amelyek a föld mennyiségét, minıségét nem szennyezik, károsítják.
A vizek védelme
3.§.
(1) A közigazgatási területen mindenfajta káros hatású anyagot vagy hulladékot élıvízbe,
illetve a talajba juttatni tilos.
(2) Szennyvizet, trágyalevet nyílt vízfolyásokba, megszőnt kutakba, csapadékvíz-elvezetı
árkokba bevezetni tilos.
(3) Vízfolyások, árkok partját hulladék lerakásával szennyezni tilos.
(4) Vízfolyásba és annak közvetlen környezetében gépjármővet mosni tilos.

(5)A településen szennyvizet csak zárt – építésügyi engedélyhez kötött – szennyvízgyőjtıben
lehet győjteni.
(6) Ha a csapadékvíz árokban történı akadálytalan lefolyását az árokba került hulladék
akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásáról, az árok tisztításáról a part, árok menti
ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles gondoskodni.
(7) A vízfolyások, árkok, utcai lefolyók, folyókák partján lévı környezetet a part menti
ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles rendszeresen kaszálni, és gondoskodni
tisztántartásáról.
A levegı védelme
4.§1
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsısorban komposztálással történhet.
(2) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés
hısugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(3) Az égetést nyári idıszakban 17.00 és 19.00 óra között, téli idıszakban 15.00 és 17.00 óra
között lehet végezni, szélcsendes idıben. Az égetésre kijelölt napok: péntek, szombat
(4) A tőz ırzésérıl és veszély esetén annak eloltásáról a tız gyújtója köteles gondoskodni. A
tőz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tőz
terjedése megakadályozható, illetıleg az eloltható.
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
(6) Az elégetendı avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredető hulladékot (mőanyag, gumi, PVC, stb.).
(7) A településen veszélyes, robbanó, kormozó anyagok égetése mind a közterületen, mind az
ingatlanokhoz tartozó telkeken tilos.

Az élıvilág védelme
5.§
(1) A községi zöldterületek kezelésérıl, gondozásáról, a fák, cserjék és egyéb növényzet
pótlásáról, a zöldterületekhez tartozó felszerelési tárgyak állagmegóvásáról, felújításáról az
önkormányzat gondoskodik.
(2) A település területén a növényzet rongálása, károsítása tilos.
(3) Közterületen fát ültetni, azt kivágni csak jegyzıi engedéllyel szabad.
(4) A kivágott fa pótlásáról az köteles gondoskodni, akinek az érdekében a fakivágás történt.
(5) Az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles az ingatlan elıtt elültetett fákat, növényeket
gondozni.

Zaj és rezgésvédelem
6.§

(1) Építési és egyéb munka végzése, vendéglátó-ipari rendezvény megtartása csak a
jogszabályban meghatározott zajterhelési határérték betartásával lehetséges.
(2) A lakóterületen erıs zajhatással járó üzemi tevékenységet végezni a 4/1984./I.23./ számú
EüM. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott laza beépítéső területre vonatkozó
dB határok figyelembevételével szabad.
III. fejezet
Köztisztaság
7.§

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról, azok rendben tartásáról /gyom- és gazirtás, kaszálás,
főnyírás / az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség a
bekerített, vagy be nem kerített, illetve használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosait
/használóit/ is terheli.
(2) Az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles az ingatlan elıtti, melletti járda állagát
megırizni, megóvni, kijavítani, a járdát tisztán tartani, a hó eltakarításáról, a síkos
járdaszakasz felhintésérıl gondoskodni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot kell használni.
(3) Szilárd burkolat hiányában az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles a gyalogjárdát
olyan állapotban tartani, amely biztosítja a járókelık sár- és pormentes közlekedését.
(4) Az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles az ingatlan elıtti és melletti árkokat,
átereszeket, jármőbehajtókat tisztán tartani.
(5) Az ingatlan tulajdonosa /használója/ az udvarból kifolyó és a járdát átszelı csapadékvíz
részére betonból vagy egyéb szilárd anyagból köteles fedett kifolyót készíteni.
(6) Az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles a közlekedési út és az árok, illetve az árok és
a járda közötti rész gondozásáról, tisztántartásáról, kaszálásáról gondoskodni.
(7) A gondozatlan területek rendben tartását, a gondozatlan járdaterületek tisztántartását, hótól
vagy jégtıl való megtisztítását, az árkok kaszálását az önkormányzat az ingatlan
tulajdonosának terhére elrendelheti.
8.§
(1) A településen lévı közterületek tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.
(2)2
(3) Közterületen szemét elhelyezése, eldobása tilos.
(4) 2

(5) A kommunális jellegő folyékony hulladék szippantását, elszállítását és a kijelölt helyre
való ürítését – az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkezı – gazdasági szervezetek és
vállalkozók végezhetik.

9.§

(1) Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyezıdjön be
és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Szóródó anyag
/homok, kavics, szalma, trágya stb./ csak olyan jármővön szállítható, amelynél a lehullás
megakadályozása biztosított.
(2) Ha bármely szállítmány fel, vagy lerakodásánál, szállításánál köz- vagy magánterület
beszennyezıdik, a szennyezıdés elıidézıje köteles azt azonnal megtisztítani.
(3) Közterületen göngyöleget tárolni tilos.
(4) Szórakozó helyek, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek elıtti közterületet az
üzemeltetı köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék üzleti tevékenységbıl
származott-e vagy sem.
IV. fejezet
Állattartás
10.§
(1) A község közigazgatási területén állatot a vonatkozó jogszabályok betartása mellett is csak
e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során
alkalmazandó védıtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezı életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertıtlenítésérıl, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról.
(4) A járdák, utak tisztántartása, a zöldterületek védelme és a közlekedési balesetek
megelızése érdekében apró jószágot /tyúk, liba, kacsa stb./ közterületre kiengedni tilos.
(5) A belterületen háziállatot legeltetni tilos.
(6) A háziállatoknak legelıre vagy egyéb helyre hajtása csak felügyelet mellett történhet. Az
állatok hajtása során biztosítani kell, hogy azok az utcai fákban és növényekben kárt ne
okozzanak. Az állattulajdonos, illetve a kihajtásért felelıs személy köteles megtéríteni azt a
kárt, melyet az állat másnak okoz.

11.§
(1) Közterületre ebet felügyelet nélkül kiengedni tilos. Az ebek sétáltatása csak pórázon
történhet.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni
arról, hogy az eb tartási helyét nem hagyhassa el.

(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy
az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történı bejutását valamint a kerítés
résein történı kiharapását megakadályozza.
(4) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház
bejáratán szembetőnı módon erre utaló figyelmeztetı táblát kell elhelyezni.

12.§
(1) Az állati hullák ártalmatlanná tételérıl a hatályos állategészségügyi szabályok szerint kell
gondoskodni.
(2) A település területén elhullott állatot annak tulajdonosa, ennek hiányában az elhullás helye
szerinti ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles elszállítatni a közegészségügyi szabályok
szerint. Nagyobb haszonállatot csak az ÁTEV-nek szabad átadni.
V. fejezet
Közterületek használata
13.§

(l) Közterületet /parkosított terület, zöldterület stb./ az önkormányzat elızetes engedélyével,
az engedélyben meghatározott célra, helyen és idıben lehet igénybe venni.
(2)4 A közterület igénybevételéért közterület használati díjat kell fizetni, melynek mértéke:
- alkalmi vásár esetén 560,-Ft/m2/nap
- búcsúi mozgóárusítás, mutatványos tevékenység 560-Ft/m2/nap
- mozgóárusítás esetén (gépjármőbıl) 1020 Ft/alkalom
(3) A képviselıtestület a közterület használatával kapcsolatos engedélyezési jogkörét a
polgármesterre ruházza át.
(4) Közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos, kivéve a búcsú vagy egyéb majális jellegő
rendezvények alkalmával ideiglenesen elhelyezett, kitelepült elárusító helyek környékét.
(5)1 A közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetıtáblákon hirdetményt elhelyezni csak a
polgármester elızetes engedélyével lehet.
(6)1 A hirdetmény elhelyezésének díja A/4-es hirdetmény esetén 50 Ft/nap, a A/4-es
hirdetménynél nagyobb felület elhelyezésének díja 100 Ft/nap.
(7)1 Az önkormányzat intézményei és a községben mőködı civil szervezetek mőködésükkel
kapcsolatos hirdetményeiket térítés nélkül helyezhetik el.
(8)3 Üzemképtelen jármő vagy munkagép közterületen nem tárolható. Az üzembentartó
köteles az üzemképtelenné vált jármővet a közterületrıl haladéktalanul eltávolítani.
(9)3 A közterületen tárolt üzemképtelen jármő üzembentartóját a jegyzı írásban köteles
felszólítani, hogy jármővét a helyszínrıl legkésıbb 8 napon belül távolítsa el.
(10)5
14.§
(1)Az ingatlan tulajdonosa a közterület felıl kerítést az építésügyi szabályoknak megfelelıen
köteles létesíteni, melynek folyamatos karbantartása kötelezı.

(2)Élınövény-kerítést és az utcára kihajló, valamint az utcán lévı fákat a tulajdonos köteles
évente szükség szerint megnyesni úgy, hogy az a telekhatáron túl ne terjedjen, illetve a
gyalogjárdán a közlekedést ne akadályozza és a közterületet ne szennyezze.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
15.§
(1)5
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Káld, 2001. február 26.
Ifj. Skriba Lajos
polgármester

Szabó Andrásné
jegyzı

Kihirdetve: 2001. február 27.
Szabó Andrásné
jegyzı
1 Megállapította: Káld Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2007. (XII. 22.) sz. rendelete, hatályos: 2007.
december 22-tıl.
2 Hatályon kívül helyezte: Káld Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2007. (XII. 22.) sz. rendelete, hatálytalan:
2007. december 22-tıl.
3 Megállapította: Káld Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (X. 20.) önkormányzati rendelete, hatályos:
2011. október 20-tól
4 Megállapította: Káld Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, hatályos:
2015. január 1-tıl
5 Hatályon kívül helyezte: Káld Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2012. (VI. 01.) sz. rendelete, hatálytalan:
2012. június 2-tıl.

