CSALLÓKÖZARANYOS 4/2008. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
a közrendről
A közrend betartása Csallóközaranyos területén a lakosok, látogatók és érintettek közös
érdeke. Az ő kötelességük fenntartani a közrendet és gondoskodni róla, annak érdekében,
hogy javítsák a község kinézetének és környezetének állapotát.
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz., a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai 6. § 1. bekezdése értelmében az
alábbi általános érvényű rendeltet alkotta meg a közrendről Csallóközaranyos területén.
1. Cikkely
A közrend betartása a közterületeken
1. Ezen ÁÉR ételmében közterületnek minősül minden olyan hely, ami a nyilvánosság
számára van fenntartva. Ezek főleg a helyi utak, utcák, pihenő helyek padokkal, járdák,
zöld ágyások a járdák mentén, csatornák, nyilvános zöld területek, hidak, nyilvános
átkelőhelyek, halastavak, gyerek parkok, sportpályák, virágágyások, élő sövények,
műemlékek területe, autóbusz megállók, vasútállomás területei, az alapiskola és óvoda
területe.
2. A lakosok biztonsága érdekében, és a község állapotának javítása érdekében a
közterületeken tilos:
A. Eldobálni akármilyen jellegű hulladékot (papír, ételmaradványok, gyümölcsök,
palackok),
B. Szennyezni a közterültek területét szennyvízzel vagy akármilyen más szennyezett
folyadékkal,
C. Kutyákat, baromfikat, vagy egyéb más állatokat szabadon mozogni hagyni a
közterületeken,
D. Rongálni, szennyezni a járdákat, utakat és létesítményeket, padokat, táblákat a
közterületek területén,
E. A házakból, üzletekből, üzemegységekből és lakásokból kidobálni a szemetet a
közterültekre,
F. Közterületeken takarítani, mosni, javítani és parkolni a gépjárművet,
G. Plakátokat ragasztani más helyre, mint amit erre a község kijelölt,
H. A községi beleegyezése nélkül propagációs táblákat, plakátokat, hirdetéseket
elhelyezni,
I. A hulladék kezelésről szóló törvénnyel ellentétben eljárni a hulladékkezelés során,
vagy megsemmisíteni azt az előírásokkal ellentétben,
J. Alkoholos italokat fogyasztani a közterületeken, amelyek nem erre lettek kijelölve.
Ezek főleg a járdák, az iskolák és egyházak 200 méteres körzete. Alkoholos italok
fogyasztása közterülteken csak rendezvények alatt lehetséges és falunapokkor
K. Büfék és vendéglátó egységek italokkal teli poharainak kiadása és begyűjtése,
L. Olyan termékek árusítása, amelyek bizonyos hatóságok engedélyére szorulnak, ilyen az
alkoholos italok értékesítése kimért adagokban, az élelmiszer boltokban és területén,
M. Rongálni és tönkretenni középületeket, nyilvános emlékműveket, emlékműveket a
temetőkert területén, firkálni, festeni a középületekre és létesítményekre.
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N. A község figyelmeztetheti – kérheti a házak, épületek tulajdonosát (potyog a vakolat
vagy egyéb törmelék) a lakosok biztonságára tekintve, az épületek megjavítására, vagy
más megoldására. Ebben az esetben ezen terület elkerítéséről kell gondoskodni az
építésügyi törvény értelmében.

2. Cikkely
Ebtartás
A. Ebet tartani tilos:
 Iskolákban és házakban, ahol az ebek egy területen tartózkodnának a gyerekkel,
 Nyilvános étkezések területén, közös étkezések során, élelmiszer gyártásba (az őrzővédő ebek kivételével a higiéniai elvárások és az állategészségügyi feltételek
betartása
mellett),
élelmiszerboltokban,
egészségügyi
létesítményekben,
szálláshelyeken – amelyek szolgáltatásokat nyújtanak, ez a tiltás érvényes a lakásokra
is, amelyek összefüggnek ezen épületekkel.
B. Az ebek vezetése és bejárása tilos:
 Olyan területekre, ahol az állattartás tilos,
 Gyerek játszóterekre, sportpályákra, temetőkertbe, egészségügyi központba,
 Minden olyan helyre, ahol kijelölésre került a kutyát bevinni vagy sétáltatni tilos
tábla,
A helyi egészségügyi központban kutyával kizárólag a vadászok léphetnek be kutyával.
C. Közterületen (utcák, utak, parkok), lakóegységek udvarán és folyosóin ebet vezetni csak
pórázon lehet, amennyiben póráz nélkül vezetik az ebet abban az esetben szájkosarat kell
viselnie.
További ebtartással kapcsolatos szabályozást a 14/2008. sz. rendelet foglalja magába.
3. Cikkely
Vízáramlatok és medrek tisztágának fenntartása
1. A vízáramlások medrébe és medencéjébe tilos beledobálni akármilyen jellegű tárgyakat, a
vízáramlások medrének, medencéinek partján tilos lerakni a hulladékot, amelyek
későbbiekben a vízbe kerülhetnek és felgyülemlenek ezzel egészségi és biztonsági
gondokat okozva.
2. A vízmedrekbe, azok medencéjébe és a szennyvízhálózatokba kiengedni az ürüléket, vagy
a káros folyadékokat (használt olajokat, üzemanyagokat, maró anyagokat és a többi),
amelyek képesek arra, hogy károsítsák a víz felhasználóinak, valamint az állat-, és
növényvilág egészségét.
3. A vízparti területeken és környékén tilos a gépjárművek karbantartása, tisztítása és
mosása.
4. A vízáramlások medrébe, medencéjébe gépjárművel és egyéb eszközökkel behajtani tilos,
csak kivételes körülmények között a község vagy a vízmeder/medence kezelőjének
engedélyével.
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4. Cikkely
Gépjárművek vezetésének feltételei
1. Tilos szennyezet gépjárművekkel behajtani a közterületekre, amelyek önmagukban vagy
saját költségeikre szennyezik a közterülteket. A gépjárművekről elkell távolítani a
szennyeződéseket mielőtt közterültre hajtanak velük, főleg olyan gépjárművek esetében,
amik előzőleg építkezési területeken, terepen (földek), mezőgazdasági központokban,
voltak. A gépjárművek tulajdonosai kötelesek lehetővé tenni a közterületek tisztítását, a
kommunális hulladék elszállítását, ha közterületen vagy lakóparkok területén parkolnak.
2. A község lakosai és szervezetei kötelesek az udvarokat és gépjárművek építményeit
tisztán tartani, annak érdekében, hogy az innen származó esetleges szennyeződések ne
kerüljenek ki a közterültekre.
3. Ömlesztett anyagok minden fajtáját úgy kezelni szállításkor, hogy ez idő alatt az ne
szivárogjon/potyogjon, szerves trágyák esetében ezt megfelelő képen kell rögzíteni a
gépjárműhez, ömlesztett anyagokat ponyvával letakarni, szalmát és szénát hálóval
rögzíteni. Olyan anyagok szállítása, amelyek szagokat eredményeznek csak zárt kocsikban
történhet, vagy zárt edényekben történhet.
4. Ha a gépjármű vezetője meghibásodást észlel a gépjárműben, vagy gondokat fedez fel a
kezelésével kapcsolatban, abban az esetben köteles ezeket a problémákat azonnal
eltávolítani. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben a vezetést folytathatja egy
olyan helyre, ahol a problémákat megoldják. Köteles úgy eljárni, hogy a közrend a lehető
legkevésbé legyen sértve, egyes esetekben az általa okozott szennyeződéseket eltávolítani
az úttestről.
5. Tilos a gépjárművet a saját tengelyén kívül máshogy áthelyezni, mint például nehéz gépi
eszközökkel.
6. Tilos akármilyen gépjárművel ráhajtani a járdára és a fűre, füves területen parkolni,
tartósan közterületen parkolni, amelyek nem erre a célra lettek kijelölve. A szomszédos
ingatlanok füves területein a parkolás engedélyezett a szükséges időre.
7. Tilos korlátozni, ellehetetleníteni a közutak karbantartását és javítását a közterülteken
történő parkolással.
5. Cikkely
Be és kirakodás
1. Áruk és anyagok be és kirakodása közterülten csak akkor lehetséges, ha máshol ez nem
lehetséges csak nehéz körülmények között. A be és kirakásnak a lehető leghamarabb kell
megtörténnie.
2. A berakodáshoz szükséges anyagok kint hagyása közterületen csak akkor lehetséges, ha
ezt azonnal elszállítják. Koncentrált anyagokat (fa, szén, stb.) a közterületről azonnal
elkell távolítani. Az anyagok kirakása és berakása után az anyagok tulajdonosa köteles
megtisztítani a közterületet.
3. Tilos közterületeken és annak járdáinak és úthálózatainak részein tűzifát, törmeléket,
csomagolásokat, építkezési anyagokat (kavics, homok, deszka, stb.) tárolni.
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6. Cikkely
A közterületek egyéni kihasználása
1. A közterületek szokásosnál eltérőbb kihasználása, vagy más célra történő kihasználása
csak engedély kiadása után lehetséges. Az építésügyi hivatal határozatai kellenek az utak
hozzáférhetőségéhez.
2. A közút hálózat felásása/megbolygatása csak a község engedélyezésére történhet.
3. Mindenki, aki számára a közterület egyéni használata engedélyezett köteles:
 Úgy használni a közterületet, hogy ne korlátozza annak elsődleges célját,
 Védeni a közterületet és annak létesítményeit, annak érdekében, hogy annak állapota
ne rongálódjon,
 Védeni a közterültet a szennyeződésektől, amennyiben szennyeződés van abba az
esetben eltávolítani azt,
 Biztosítani a műszaki eszközökhöz való hozzáférést (szennyvízhálózat, vízhálózatok
fedelei, gáz),
 A megfelelő intézkedéseket elvégezni annak érdekében, hogy a felhasználók
biztonsága rendben legyen,
 Csak a fenntartott területet használni, betartani a feláll,
 Csak a fenntartott területet használni, betartani a felállított feltételeket,
 Az közterületet az egyéni használat után a használó köteles eredeti állapotába
visszaállítani saját költségeire,
 A község beleegyezése után, az építkezési és ömlesztett anyagokat közterületen lehet
tartani, kivéve a közutakon és járdákon. Tárolni ezeket a típusú anyagokat csak
raklapon lehet annak érdekében, hogy ne szennyezzék a környezetet.
4. Az építőanyagok eltávolítását az építési munkát végző jogi és természetes személynek
naponta kell elvégezni a közterületen. Az építtető vállatok és a tulajdonosok az
építőanyagokat, építkezési törmelékeket, eszközöket, stb. kötelesek eltávolítani a
közterületekről és visszaállítani azt eredeti állapotába.
5. A tető javítások, esőcsatornák, burkolatok cseréje, kémények javítás, jégcsapok
eltávolítása a munkát végző szervezet vagy a tulajdonos dolga annak érdekében, hogy a
biztonsági előírások belegyenek tartva – elkeríteni vagy kijelölni a területet. Az anyagokat
nem lehet a közterületre dobálni, a törmelékeket a község által kijelölt területre lehet
lerakni. Az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője köteles gondoskodni a kémény ajtóról
annak érdekében, hogy az rendben legyen, és gondoskodni a kémény tisztításáról.
6. Az építmények, felállított építmények tulajdonosai, felhasználói kötelesek bebiztosítani a
rendet és a tisztaságot ezen építmények 3 méteres környezetében. Gondoskodniuk kell a
megfelelő számú szemétkosárról, és ezeknek megfelelő állapotáról és kiürítéséről.
7. Építkezési munkálatok alatt a befektető köteles az építkezési területet elkeríteni a község
által meghatározott feltételek szerint.
7. Cikkely
A járdák tisztítása
1. Ezen ÁÉR szerint a gyalogosoknak fenntartott járdák a közutak részét képezik.
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2. A község területén a járdák tisztaságáért a járdával szomszédos ingatlanok tulajdonosai
felelnek. Üzemegységek és üzletek járdáinak tisztántartásáért azon személyek felelnek,
akik használják ezeket a területeket.
3. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai a járdák tisztítására megbízhatnak egy másik
személyt/szervezetet is.
4. Ha a helyi közúthálózat a járdájának egésze javításra kerül, a szomszédos ingatlan
tulajdonosa, kezelője vagy felhasználója köteles a helyi közút legalább felét letakarítani.
5. Ha kétségek merülnek fel a helyek takarítását illetően, akkor erről a kötelességről a
község fog dönteni
6. A járdákat napi szinten kell letakarítani – lesöpörni, lefújni, eltakarítani a sarat, havat,
jeget, és minden anyagot, amely csúszás veszélyes – a járda egész területén,
7. Az eltakarítást legkésőbb 10.00 óráig kell elvégezni annak érdekében, hogy a járókelők és
a lakosok biztonságban tudjanak közlekedni. Tehát úgy letakarítani azt, hogy az
megfelelőkép járható és tiszta legyen. A téli időszak alatt a havat járdáról elkell takarítani
annak érdekében, hogy az ne képezhessen jeget vagy ráfagyást az járdára.
8. A szemetet a járdákról a hulladékgyűjtő edényekbe kell helyezni. A havat a járdák szélére
vagy az úttest szélére kell eltakarítani. A helyi közút hálózatok járatai, bejáratai, és
kijáratai nem lehetnek eltorlaszolva, annak érdekében, hogy a közlekedés és az
áruszállítás a megfelelő képen tudjon haladni. A szemetet és a havat a úttestre tilos
bedobálni. A havat és jégcsapokat, esetleg a háztetőkről leeső havat és jégcsapokat a
járdákról azonnal elkell távolítani.
9. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni
annak érdekében, hogy az ingatlanon keletkezett jégcsapok ne veszélyeztessék a lakosok
életét.
10. Az építkezési anyagok maradványait, fémhulladékokat, termékek csomagolását stb. a
hulladékgyűjtő edényekbe rakni. Tilos elhelyezni a hulladékgyűjtő edényeket tartósan a
járdák területén.
8. Cikkely
A közterületek tisztításának felelőssége
1. A közterületek tisztításáért felelős személy a község kivételt képeznek a járdák.
2. A járdák tisztításáért a szomszédos ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója felel.
3. A járdák tisztításáért és tisztaságáért az üzletek és üzemegységek előtt az
üzemeltető/vezető felel.
4. A járdákat az üzletek és üzemegységek előtt legkésőbb 09.00 óráig kell letisztítani.
A község figyelmeztetheti a tulajdonosokat abban az esetben, ha nem tartsák be a
tisztításra, fűnyírásra vonatkozó kötelezettségüket
9. Cikkely
A közterületek tisztítása és kaszálása
1. A közterületek tisztításáért, és kaszálásáért a község felel, kivéve a zöld sávokat és
csatornákat.
Biztosítja az eszközöket a kaszáláshoz és tisztításhoz, és folyamatosan biztosítja a
közterületek rendjét és tisztaságát. Intézkedik abban az esetben, ha szennyezést észlel és
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3.
4.
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6.

fellép a szennyező felekkel kapcsolatban, ha azok nem tartják be a közrendet és
szennyezik a környezetet,
Folyamatosan biztosítja a manuális és gépi kaszálást és a közterületeket tisztítását,
anélkül, hogy károsítaná, szennyezné, a szomszédos járdákat vagy épületeket,
Biztosítja az utak járhatóságát, különösen a rendkívüli események és természeti
katasztrófák időszaka alatt,
Biztosítja a hulladék és a szemét elszállítását a megfelelő helyre, tilos a hulladék,
építőanyagok, szemét lerakása a nem kijelölt helyekre,
Biztosítja a közterületek tisztítását, úgy, hogy a legkevésbé zavarja a járókelőket,
használókat,
Biztosítja a virágágyások és élő sövények karbantartását.
A zöld sávok kaszálásáért és a csatornák tisztításáért a szomszédos ingatlan tulajdonosai,
kezelői, használói felelnek.
Tilos a szemetet/hulladékot az utcákra dobálni, vagy közterülten elégetni.
A jogi személyek területén a kaszálást és a tisztítást a szubjektum tulajdonosai végzik, a
község figyelmeztetheti őket a jogi rendeletekre.
Tilos megsemmisíteni a kertekből, parkokból, temetőkertből és egyéb jogi vagy
természetes személyek zöldterületeiről származó biológiailag lebomló hulladékot,
amennyiben a kommunális hulladék részét képezik.
Fákat, bokrokat kiültetni közterületekre csak abban az esetben lehetséges, ha a község erre
engedélyt ad.
6.1. Gondoskodni arról, hogy a fák és bokrok ágai:
 Ne akadályozzák a járhatóságot, beláthatóságot, közúti forgalom biztonságát,
 Ne veszélyeztessék az emberek biztonságát és egészségét,
 Ne okozzanak kárt a földalatti és földfeletti hálózatokban (például a T-com,
KOMVaK, SPP, ZSE hálózataiban)
6.2. Gondoskodni arról, hogy a lepotyogó levelek, termés ne piszkítsák be a közterültet,
6.3. Gondoskodni arról, hogy a kiültetett bokrok és fák gyökerei ne károsítsák a helyi
közút hálózatot.
10. Cikkely
A közút hálózat járhatóságának bebiztosítása a téli időszak alatt

1. A közterületek téli karbantartását és az utak járhatóságának biztosítását a téli időszak alatt
a község végzi.
11. Cikkely
Pirotechnikai eszközök
A község területén tilos akármilyen jellegű szórakoztatási célra szánt pirotechnikai eszközt
használni. Pirotechnikai anyagok értékesítése 18 évnél fiatalabb személyek számára tilos. A
használatuk tiltása nem vonatkozik:
a. Szilveszter napjára és január 1.-re, a kiszabott idő intervallum 12.31-től 18.00 órától
01.01-ig (következő év) 6.00 óráig érvényes,
b. Szórakozási, sport és egyéb rendezvényeken, ahol a rendezvényszervező gondoskodik
a résztvevők biztonságáról. A bejelentési kötelességben Csallóközaranyos község
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számára felkell tüntetni a pirotechnikai eszközöket, amelyeket használnak, és ennek
módját és idejét.
12. Cikkely
Erotikus áruk
A község terültén tilos erotikus áruk és sexuális segédeszközök árusítása az iskolák és
egyházak 200 méteres környezetében. A község területén mindenhol tilos az erotikus
árucikkek és sexuális segédeszközök kiállítása a boltok kirakataiban vagy a közterültekre. A
község tilt minden olyan tevékenységet is, ami sértené a jó erkölcsöt, és zavarná a lakosok
nyugalmát és békéjét.
13. Cikkely
Éjszakai csendrendelet
22.00 óra és 6.00 óra között tilos zajt csapni, és megzavarni a község lakosainak éjszakai
nyugalmát. A céltalan hangoskodás tiltott napközben is. Az éjszakai csendrendelet kivételeit
Csallóközaranyos község engedélyezi a hely és időpont meghatározásával.
14. Cikkely
Lőfegyverek
Közterületeken tilos lövöldözni légfegyverekkel vagy egyéb lőfegyverekkel.
15. Cikkely
A közrendről szóló ÁÉR megsértésének büntetése
1. A közrendről szóló ÁÉR megsértése szabálysértésnek minősül a Tt. 372/1990. sz. a
szabálysértésekről szóló törvény és későbbi módosításai 46. 47. és 48. § értelmében. A
község polgármesternője a rendelet megsértése értelmében bírságot szabhat ki, jogi vagy
természetes vállalkozó személyek esetében ez az összeg 6 638,78 EUR-ig, természetes
személyek esetében pedig 33,19 EUR-ig terjedhet.
2. A községi hivatal megbízott munkatársai ellenőrzik ezen ÁÉR betartását. A Kerületi
Rendőrség Nemesócsai székhellyel büntetést szabhat ki a szabálysértési eljárás alatt,
amelyek ezen ÁÉR megsértéséből származnak.
16. Cikkely
Záró és törlési rendelkezések
1. A lakásokban és lakóparkokban a közrendet a házirend határozza meg, amelynek
kifüggesztésért és javításáért a kezelő, vagy a tulajdonos felel.
2. Az üzleti értelmezések státusza és elrendezése megegyezik azok használóival és
tulajdonosaival.
3. A Tt. 372/1990. sz. a szabálysértésekről szóló törvény 47. § 1 bekezdésének értelmében
szabálysértést követ el, aki megsérti az éjszakai csendrendeletet.
4. Ezen ÁÉR-t Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá testületi
ülésén 2008.11.20-án.
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5. Ez a rendelet törli a 1/2008. sz. ÁÉR-t.
6. A 4/2008. sz. rendelet a közrendről Csallóközaranyos területén hatályba lép 2009.01.01én.
Csallóközaranyos, 2008.11.03

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője

Kifüggesztés:
Levétel:
Jóváhagyás:
Kifüggesztés jóváhagyás után:
Levétel:
Hatályba lép:

2008.11.03
2008.11.19
2008.11.20
2008.11.21
2008.12.16
2009.01.01
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