
A környezetvédelemről1 
 

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet minőségének megóvása 
érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 2 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja és hatálya 
 
1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása 
érdekében a környezeti elemek védelmét: 
– a levegőtisztaság-védelmi, 
– a föld és vízvédelmi, 
– a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat, 
– a köztisztasági feladatait 
– a zöldterület fenntartásának és kezelésének feladatait. 
 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kál Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban 
önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi 
személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a 
község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek. 
 
(2) E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék égetésével, a háztartási és a 
levegő tisztaságának védelméről szóló 21/2001. (II. 14.) kormányrendelet mellékletében 
felsorolt tevékenységek kivételével – szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmények, 
valamint az avar, tarló és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi 
szabályokat tartalmazza. 3 
 
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő 
üzemi létesítmények esetén, így különösen: 
– térzene, mutatványos tevékenység, 
– művelődési intézmény, cirkusz, 
– játékterem, 
– üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping, 
– sportpálya, 
– autóbusz-állomás, 
– hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt 
térben elhelyezett bármilyen zaj és káros rezgéseket kibocsátó berendezések működésére.  
 
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre: 
– mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik, 
– amely a természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból (pl. 
közművezeték meghibásodása) származik. 
 
                                                           

1  Módosította a 24/2003.(XII.18.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 6. § alapján. Hatályos: 2003. XII.18. 

2  Módosította a 3/2004. (II.26.) Kál Nagyközségi Önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésével. Hatályos 2004. II.26. 

3  Módosította a 3/2004. (II.26.) Kál Nagyközségi Önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésével. Hatályos 2004. II.26. 



(5) E rendeletet kell alkalmazni: 
 
a) a települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és 
ártalmatlanításával, a közterületek tisztán tartásával, a köztisztasági szolgáltatásokkal 
összefüggő tevékenységre,  
 
b) a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz 
elvezetése, zöldterület gazdálkodás, zöldterület fenntartása és karbantartása), 
 
 c) a környezetgazdálkodás csökkentésének településre, vonatkozófeladataira.  
 

I. fejezet 
 

 Levegőtisztaság-védelem  
Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék  

kezelésének, égetésének szabályai  
 
3. § (1)A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 
elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az 
elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi 
szolgáltatás igénybe vételéről szóló rendelet előírásait be kell tartani. 
 
(2) Belterületen ipari eredetű hulladékot égetni tilos. 
 
(3) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más 
ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1-je és április 30. között lehet. Április 
30. és október 1-je közötti időszakban külterületen égetni tilos. 
 
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 
veszélyeztető módon 8:00 – 18:00 óra között lehet. Szeles időben, és az erdőszéltől számított 
200 m-en belül égetni tilos. 
 
(5) Az égető hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat.  
 

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 
4. § (1) Az egyedi főtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 
elégetni. 
 
(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari 
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.) égetni tilos. 
 
 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok  
 
5. § (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt Kál nagyközség jegyzője (a 
továbbiakban jegyző) adja ki. 
 



(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében 
engedélyezhető. 
 (3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság 
állásfoglalását.  
 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
 
6. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 
 
(2) Fertőzés esetén külön jegyzői engedéllyel lehet hulladékot égetni október 1. és április 30. 
között megfelelő légköri viszonyok esetén 8: 00 - 18. 00 óra közötti időszakban. 
 
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 
veszélyeztető módon lehet. 
 
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).  
 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok  
 
7. § (1) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 
állapotban szabad szállítani. 
 
(2) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének 
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 
 
(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. 
 
(4) A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy 
a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építkezési területek végleges 
rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a 
kertészeti munkák elvégzését előírhatja. 
 
(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett 
haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási 
programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az 
utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.  
 

Allergén növények elleni védekezési szabályok  
 
8. § (1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfő) 
mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. 
 
(2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét a 3. sz. melléklet tartalmazza.  
 
 
 
 
 
 



II. fejezet 
 

Víz- és földvédelem  
 

9. § (1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet 
belevezetni tilos.  
(2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban 
a természetes vizek elfolyását gátolni tilos. 
 
(3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy 
mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszíni, illetve 
zárt csapadék-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve 
bármilyen módon a talajba juttatni. 
 
(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, 
annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a 
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodni kell. 
 
(5) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a 
földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.  
 

III. fejezet 
 

 Zaj- és rezgésvédelem  
Zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályok 

 
10. § (1) Kál községben a vendéglátó-ipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos 
hatósági feladatokat, a hangosító berendezések engedélyezését is beleértve, a jegyző látja el. 
 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene 
szolgáltatásához hatósági engedély szükséges. 
 
(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni. 
 
(4) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenység 
megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység 
napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját. Engedély hiányában 
tevékenység nem folytatható. 
 
(5) A rendelet hatálybalépését megelőzően a már működő hangosító berendezések további 
üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatálybalépését követően 
90 napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője. 
 
(6) A zajkibocsátási határérték megállapítása után, minden olyan változást, amely a kibocsátási 
határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértéke jelentős hatással van 
(technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe helyezése, vagy leállítása, stb.) 30 napon 
belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegyzőnek. 
 
 
 



Utcai zenészek működése 
 
11. § Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez, 
eseményekhez kötődő, vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen 
rendeletben rögzített engedélyek birtokában. 
 
 
 

Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok  
 
12. § (1) A község belterületén belül tilos: 
 
– akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a 
köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, – erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, 
 
– zajt keltő munkák (főnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) végzése 20. 00 - 7. 
00 között. 
 
(2) Közterületre irányuló hangszórás – hangosító berendezéssel – csak a jegyző engedélyével 
folytatható.  
 
13. § (1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési 
alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg. 
 
(2) A megállapított zajterhelési határértéket és a módosító tényezőket a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
 (3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó, vagy intézmény épület zajtó védendő 
homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, 
pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülnie.  
(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után 
– az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint 
megállapítására, a hatóság felhívását követő 15 napon belül.  
 
14. § E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely 
hangszóró, vagy más műsorforrás.  
 

IV. fejezet  
 

Köztisztasági feladatok  
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása  

 
15. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról: 
 
a) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója, ( haszonélvező, használó bérlő ) ha 
erre más jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi – köteles gondoskodni,  
b) az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar és rágcsáló irtásáról való 
gondoskodás. 
 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 



 
a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán tartásáról,  
 
b) a belterületi útszakasznak az úttestig történő tisztán tartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról (csapadékvíz 
elvezetéséről). 4 
(3) Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más 
elárusítóhely előtti járdaszakasz tisztán tartása, a hó- és síkosság mentesítése mind 
nyilvántartási időben, mind azon túl használó, illetve a létesítményt üzemeltető 
kötelessége. (1995. évi LIII. törvény 47. § (1) bekezdés e) pont).  
 
(4) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az 
ingatlan tulajdonosa terhére elvégezheti. 
 
16. § A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgálólétesítmények esetében: 
 
a) a belterületen lévő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy 
egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat,  
 
b) a külterületen lévő autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles rendszeres 
tisztán tartásáról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.  
 
17. § (1) Az üzlet, vendéglátó-egység, elárusítóhely előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése 
és tisztán tartása az egység üzemeltetőjének a feladata (1995. évi LIII. törvény 47. § (1) 
bekezdés e) pont). 
 
(2) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított kukába 
(szemétgyűjtőkbe) szabad elhelyezni. 
 
(3) A szemétgyűjtők (kukák) kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata az (1) 
bekezdés kivételével. 
Szemétgyűjtők elhelyezésének a jegyzékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban  
 

 
18. § (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat 
megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól 
megtisztítani. 
 
(2) 5 
 
(3) A község területén működő kereskedelmi egység, vendéglátó-ipari és szolgáltató 
létesítmény külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltető köteles 
minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásáról pedig folyamatosan gondoskodni. Köteles 

                                                           

4  Módosítva: 19/1999. (IX.30.) Kál Nagyközségi Önkormányzati  rendelet 1. § alapján. Hatályos: 1999. IX.30.  

5  Törölve a 19/1999. (IX.30.) Kál Nagyközségi Önkormányzati  rendelet 2. § alapján. Hatályos: 1999. IX.30.  



továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, cégtábla, stb.) jó 
karbantartásáról gondoskodni. 
 
(4) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmény üzemeltetője a kirakatot köteles 
tisztán tartani és a kirakatait az üzlet profiljának, jellegének megfelelő árubemutatásra 
használni.  
 
19. § (1) A röplapok utcai terjeszteni kötelesek – terjesztést követően – a röplapok 
szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni.  
(2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni.  
(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki a hirdetőtáblákon elhelyezte, 
illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az 
önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.  
 
20. § Építés, bontás, vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztán tartása a kivitelező feladata.  
 
21. § (1) A háztartási, a nem háztartási és a folyékony hulladék elszállításáról az ingatlan 
tulajdonosának kell gondoskodni.  
(2) Az önkormányzat évente a lakosság igénye szerint lomtalanítást végez.  
(3) Veszélyes hulladék (akkumulátor, fáradt olaj, festékek, szárazelem) a községi szeméttelepre 
nem szállítható ki. (Gk. gumiabroncsok!)  
 

A közterület rendje 
 

22. §  6 7 (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a 
rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján, illetve annak keretei között lehet. 
 
(2) Közterület használatáért használati díjat kell fizetni. A rendelet 4. sz. melléklettel egészül 
ki, mely e rendelet melléklete 
 
(3) Közterület használatára a polgármester adhat engedélyt. 
 
23. § A községben a vándorárus köteles az elárusítóhelyek környékét állandóan tisztán tartani, 
az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és annak elszállításáról gondoskodni. 
 
24. § (1) Szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más 
elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvény területére, ahol 
ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszes ital fogyasztási helye. 
 
(3) A (2) bekezdésben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és 
tisztán tartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén köteles elvégezni, 

                                                           

6  Módosítva: a 3/2004.(III.26.) Kál Nagyközségi Önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdésével. Hatályos 2004. 
II.26. 

7  Módosítva: a 10/2008. (IX.25.) Kál Nagyközségi Önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésével. Hatályos 2008. 
IX.26. 



vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták. Amennyiben a terület takarítását nem végzi 
el, az önkormányzat végezteti el, és a költséget megtérítteti. 
 
25. § Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögöt tároló konténerbe 
szállítani. Amennyiben a tulajdonos, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az állati hulla 
elszállításáról az állat tulajdonosának költségére az önkormányzat gondoskodik. 
 
 Ha a tulajdonos ismeretlen, az ártalmatlanná tételről az önkormányzat saját költségén köteles 
gondoskodni.  
 
26. § Az elhullott állat tetemét a dögtárolóba kell szállítani.  
 

 
V. fejezet 

 
 Zöld területek fenntartása és kezelése  

 
27. § (1) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű 
növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni. 
 
(2) A község területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, 
gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.  
 
28. § (1) A közhasználatú, valamint az egyéb zöldterületeken a hasznos állatok, a védett 
madarak bármely eszközzel történő zavarása, a fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése 
és irtása tilos. 
 
(2) A közhasználatú és egyéb zöldterületeken, és közkifolyóknál járművet és egyebet mosni, 
állatot itatni tilos. 
 
(3) Közterületet szennyezni, szemetet és hulladékot, vagy papírt eldobni, továbbá szennyvizet, 
vagy bármilyen folyadékot – a csapadékvíz kivételével – kiengedni, kiönteni, és jószágot 
legeltetni tilos. 
 
(4) A község szabadidős parkjának növényzetét csonkítani, leszakítani, beszennyezni, rongálni, 
az ott lévő környezetben plakátot ragasztani, kiszegezni tilos. 
 
(5) A fásított, parkosított területen, továbbá játszótéren és sportpályán jószágot áthajtani, 
legeltetni nem szabad. 
 
(6) Eldugulás, vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a belvízelvezető csatornába, vagy 
vízelvezető árokba helyezni tilos. 
 
(7) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi, vagy arra káros hatással 
van. 
 
(8) Tilos falragaszok és hirdetmények engedély nélküli kifüggesztése. 
 
(9) Az olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek számára tápot nyújt, bűzös 
és a levegőt szennyezheti, sem köz, sem magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad. 



 

(10) A község szabadidős parkjába gépjárművel, motorral, kerékpárral közlekedni, parkolni 
tilos. 

 VI. fejezet  

Szabálysértési rendelkezések 

 

29. § 8 

 

Záró rendelkezés 

 

 30. § Jelen rendelet 1999. július 1.-től lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  

Kál, 1999. június 22.  

 

 

                                                           

8  Törölte a 8/2012.(V.29.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § (1) Hatályos: 2012. V. 31. 


