Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
2/1991. számú rendelete
8/1995/XI.2 sz., 10/1996/XII.10.sz., 2/2000/II.29. sz. rendelet módosításokkal egységes
szerkezetben
a közigazgatási terület rendjéről
(a település köztisztaságának fenntartásáról, igénybevételéről, a szennyvízkezelésről és
az állatok tartásának szabályozásáról)

I.

Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Kaposszerdahely község közigazgatási területére.
2.§. Fogalommeghatározások:
„Közterület”: a közterületként nyilvántartott földrészlet (út, utca, tér, járda, gyalogjáró, park,
buszváró, híd, sportpálya, intézmény, kereskedelmi-vendéglátó létesítmény és azok területei)
„Háztartási szemét”: a lakásokban és azok telkén keletkezett szilárd hulladék, így pl.: salak
(beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is) rongy, söpredék, hamu, korom, edény,
eszköz, papír, konyhai hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék,
falomb, nyesedék. Nem lehet háztartási szemétnek tekinteni az állati hullát, emberi ürüléket,
az állati trágyát, a jeget, havat, sarat, az épülettörmeléket, valamint az ipar gyakorlásából
keletkezett hulladékot, a kerti és gazdasági hulladékot, falombot, nyesedéket ha ezek
mennyisége a naponként keletkező háztartási szemét súlyát és szokásos mértékét meghaladja.
„Egyéb szemét”: nem lakás céljára szolgáló épületekben (üzlet, műhely, iroda, stb) és a
hozzájuk tartozó telken keletkezett nem szerves hulladék, építési törmelék.
„Szerves anyag”: bűzös, rothadó anyag, konyhai hulladék, ételmaradék.
„Huzamosabb idő”: 14 nap (2 hét)
„Kisállat”: szárnyasállat (liba, tyúk, kacsa, pulyka, stb) nyúl, nutria, galamb, eb, macska
„Haszonállat”: ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, szamár, összvér.
„Üzemképtelen jármű”: hatósági engedéllyel, jelzéssel, nem rendelkező, baleset, vagy más
okból megsérült, elhagyott jármű, gépjármű
„Telephely”: Huzamosabb ideig várakozó jármű, ipari, kereskedelmi tevékenység helye.
II. Szemétkezelés, közterülethasználat, fenntartás és használati díj
3.§.
/1/
A település belterületén keletkező háztartási szemét rendszeres elszállításáról
és kezeléséről a Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat – az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján – gondoskodik.
/2/
A háztartási szemetet kihelyezni csak zárt edényben, kukában, műanyag
zsákban szabad, melynek beszerzéséről a tulajdonos gondoskodik.
/3/
A szemétszállítást végző jármű személyzete a háztartási szemetet az ingatlan
bejárata előtti úttest szélén veszi át.

4.§.
/1/
Egy szemetet a Kaposvári Városgazdálkodási Vállalattal – megrendelés alapján
– kell elszállítatni.
/2/
Építési törmeléket a Képviselőtestület által esetenként kijelölt helyre kell
elszállítani.
/3/
Háztartási szemetet, egyéb szemetet és szerves anyagot a közigazgatási
területen elhelyezni tilos!
5.§.
Az ingatlanon keletkezett háztartási és egyéb szemét elszállítatásáról az ingatlan felett
rendelkezni jogosult (tulajdonos, kezelő, használó, haszonélvező: továbbiakban tulajdonos)
köteles gondoskodni.
6.§.
A közterületen keletkezett szemét összegyűjtéséről, elszállításáról – kivéve ami a
tulajdonos kötelezettségeként van előírva – az önkormányzat gondoskodik.
7.§.
A szemét és egyéb anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyeződjön. Szennyeződés esetén az előidéző köteles a közterületet kifogástalan, tiszta
állapotba hozni, illetve megtisztítani.
8.§.
A szemét és egyéb anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő fák,
kultúrnövények, hidak, átereszek, korlátok és az útburkolat meg ne rongálódjon, a keletkező
kárt a rongáló köteles megtéríteni.
9.§.
A temetőben keletkezett szemetet (koszorú, virág, stb.) csak a temetőben erre kijelölt
helyen lehet tárolni.
10.§.
Közterületen építési, - tüzelő, - , és egyéb anyagot tárolni, elhelyezni huzamosabb
ideig csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével – díj fizetése ellenében – szabad.
11.§.
Gépjárművek, járművek közterületen huzamosabb ideig való tárolását, elhelyezését,
telephelyen (éjszakai is) való várakozását a Polgármesteri Hivatal engedélyezi.
12.§.
Tilos:
-

Közterületen szemetet eldobni, állati hullát elásni, elhelyezni, létesítményt
rongálni, gépjárművet mosni.
Közterületre szennyező anyagot (szennyvíz, mosóvíz, trágyalé, stb.) kiengedni.
Üzemképtelen járművet közterületen elhelyezni.

Az ingatlan tulajdonosa köteles:
- az ingatlana előtti járdát és útterület fele részét a közút középvonaláig szükség
szerint megtisztítani, a füves területet szükség szerint kaszálni.

-

Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta
többször is megtisztítani, síkosság ellen felhinteni. Felhintésre bomló, szerves
anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, kis szemcséjű
salak) kell használni.

14.§.
A járdák alatti kifolyók, járműráhajtók átereszeinek karban tartása és tisztántartása a
tulajdonos kötelessége.
15.§.
Az ingatlan tulajdonosa köteles a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása
érdekében az úttest és a járda közötti vízelvezető árok, csatorna és folyóka állandó
tisztántartásáról gondoskodni, esetleges árokmeder iszaposodását megszüntetni.
16.§.
/1/
Járdára áthajló, ráhajló ágat 2 méter magasságban a tulajdonos köteles
felnyesni, független attól, hogy a fa a telkén, vagy a járda és a vízelvezető árok közti területen
van.
/2/
A község bel és külterületén (zártkertben is) lévő ingatlanok tulajdonosai
kötelesek szükség szerint, de évente legalább két alkalommal (május 15-ig és augusztus 20-ig)
telküket a gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokroktól, stb. megtisztítani. A tisztítási
kötelezettség vonatkozik a közút és az ingatlan közti területre is.
17.§.
A gondozatlan területek tisztántartását – mulasztás esetén – a tulajdonos terhére a
Polgármesteri Hivatal elvégeztetheti.
18.§.
Közterület használati díjat magánszemély és közület (gazdálkodó szervezet) egyaránt
köteles fizetni, az alábbiak szerint:
- építési-, tüzelő-, és egyéb anyag, valamint jármű huzamosabb ideig (5.) napon túli
tárolásáért
50 Ft/m2/hó
ipari
tevékenység
céljára
tartós
jellegű
2
(5.) napon túli tárolásáért
50 Ft/m /hó
egyszeri
(alkalmi)
igénybevétel
esetén
(búcsú, vásár, kirakódás)
500 Ft/nap
III. Az állatok tartásáról
19. §.
/1/

Belterületen az alábbi számú állatot lehet tartani:
- Kisállat (4 hetesnél fiatalabb állatok nélkül)
- Kisállatok közül: nyúl, pulyka, kacsa, liba
(4 hetesnél fiatalabb állatok nélkül)
- Haszonállat: juh, kecske, sertés
(2 hónapnál fiatalabb állatok nélkül)
- Haszonállat: ló, öszvér, szamár, szarvasmarha
(3 hónapnál fiatalabb állatok nélkül)

200 db
50 db
30 db
10 db

/2/

Zártkertben a fentebb felsorolt állatok számának 1/3-a tartható.

20. §.
/1/
Egészségügyi-, gyermekintézmények, élelmiszer- és vendéglátóipari, közületiés társadalmi rendeltetésű épületektől
-

/2/

25 méter távolságon belül az állattartás és állattartó épület építése,
50 méter távolságon belül haszonállat tartása és haszonállat tartására szolgáló
épület építése t i l o s !
Lakóépülettől az állattartó épület, építmény védőtávolsága:
- kisállat kifutója, ólja, ketrece
- kisállatok közül nyúl, pulyka, kacsa, liba ólja, kifutója, ketrece
- haszonállat istállója, ólja, kifutója
- komposztáló, siló, trágya-, trágyalé tároló

10 méter
16 méter
15 méter
20 méter

/3/
Ásott kúttól állattartó épület ólja, kifutója, komposztáló, siló, trágya-,
trágyalétároló 20 méteren belül nem lehet.
/4/
Az állattartó épületekhez a szükséges – közegészség – ügyi és építészeti
szempontokból megfelelő – trágyatelepet és trágyalégyűjtőt meg kell építeni, ki kell
alakítani, azokat szükség szerint üríteni kell.
/5/
E rendelet hatálybalépésekor már meglévő épületekkel, állattartással
kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal a bejelentés alapján jár el. Ennek során döntését
a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével hozza meg.
21. §.
/1/
A 19. §.-ban meghatározott állatszám fölötti állattartás igénye esetén az
érdekelt szakhatóságok eseti előírásainak figyelembevételével az építésügyi hatóság határozza
meg a védőtávolságokat, illetve engedélyezi az állattartást.
/2/
E rendeletben meghatározott állatszám kétszeresét meghaladó számú állattartás
állattartó telepnek minősül, ezért az Országos Építésügyi Szabályzatban előírt
védőtávolságokat kell biztosítani, mely lakóháztól 1000 méter.
22. §. Az állatok tartására szolgáló létesítményeket, azok helyiségeit szükség szerint ki kell
takarítani, mésztejjel vagy más megfelelő fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni, legyek és
rágcsálók, férgek irtásáról szükség szerint gondoskodni kell.
23. §.
/1/
T i l o s szárnyas állatot (baromfit) házőrző ebet közterületre kiengedni,
szárnyas állatot bekerített gazdasági udvaron kívül tartani.
/2/
Ebet kerítéssel körülvett területen belül vagy csak megkötve szabad tartani,
úgy, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, a testi épséget és az egészséget ne veszélyeztesse,
anyagi kárt ne okozzon.
/3/
T i l o s állatokat járdán, a járda és úttest közötti területsávon vezetni, kihajtás
esetén arra ráengedni, felügyelet nélkül legeltetni, kutyát póráz nélkül közterületre kivinni,
élelmiszer-, vendéglátó üzletbe, szórakozóhelyre, intézménybe, játszótérre vinni vagy
engedni.

24. §.
/1/
Az elhullott állatokat és a leölt állatok fel nem használt részeit a dögkútba kell
elszállítani.
/2/
Kisállat, valamint három hetesnél fiatalabb sertés, juh, kecske teteme, továbbá
leölt állatok kisebb fel nem használt részei a tulajdonos ingatlanán is eláshatók.
25. §.
Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények létesítése építési engedély
köteles, arra engedélyt kérni az első fokú építésügyi hatóságtól (Polgármesteri Hivataltól)
kell.
IV. Szennyvízkezelés
26. §.
/1/
A vízvezetékkel ellátott épületek (lakások) tulajdonosai kötelesek az építésügyi
előírásoknak megfelelő szennyvízkezelő műtárgyat (derítő-szikkasztó, zártrendszerű
szennyvízakna) építeni.
/2/
Szennyvízelvezetés céljára ásottkutat felhasználni tilos.
/3/
Szennyvizet csak a kijelölt szennyvízleeresztő helyre lehet leengedni.
/4/
A szennyvízkezelő műtárgy létesítése építési engedély köteles.
26/A. §.
/1/

Az egészség minden állampolgárnak érdeke, így joga van a tiszta levegőhöz.

Mindennemű (levél, szemét, gally, stb.) anyag égetése a község belterületén a
nyári időszámítás ideje alatt naponta 10-17 óra között engedélyezett.
A téli időszámítás ideje alatt égetés naponta 10-15 óra között engedélyezett.
Az égetés mindenkor az időjárási viszonyok kedvező megléte esetén
engedélyezett.
/2/
Egészségre ártalmas anyagoknak (festékkel, műanyaggal bevont lécnek,
deszkának, stb.) égetése úgy a szabadban, mint a központi fűtést biztosító kazánokban minden
időben tilos.
V. Záró rendelkezések
27. §.
/1/
Aki ezen rendelet 4. §. /3/ bekezdésében, a 7. §-ban, a 12. §-ban foglaltakat
megszegi, az a 218/1999./XII.28/ sz. rendelet 7. §.-ában írt „köztisztasági szabálysértést”
követi el /50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható/.
/2/
Aki ezen rendelet 5. §., 8. §., 9. §., 10. §., 13.§., 14.§., 15.§., 16.§./1/, /2/
bekezdésében, 19.§. /1/, /2/ bekezdésében, 20. §. /1/, /2/, /3/, /4/ bekezdésében, 22. §., 23. §.
/1/, /2/, /3/ bekezdésében, 24. §. /1/ bekezdésében 26.§. /1/, /2/ bekezdésében 26/A. §. /1/, /2/
bekezdésében foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal
sújtható.

28. §.
/1/
/2/

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposszerdahely, 1991.július.30

Balogh József
polgármester
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Belovics Emilné sk.
jegyző

Kihirdetve: 1991.július.30.
Belovics Emilné
jegyző

sk.

A másolat hiteles.

Kaposszerdahely, 2003. október 15.
Dr. Ulrich Károly
jegyző

