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Önkormányzati hírek: 

 Július 19-én ülésezett a testület, többek között elfogadta a kirívóan közösségellenes magatartásokról 

szóló rendeletet, mely az ALap-ban mellékelve megtalálható. 

 Felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét a területén lévő parlagfű-mentesítésre. Az ÁNTSZ 

szakemberei nem csak a mezőgazdasági területeket ellenőrzik, a családi házak zöldterületeinek 

ellenőrzése is a feladataik közé tartozik.   

 A polgármesteri hivatalban csemegekukorica, tök, és cukkini megrendelésére van lehetőség, a 

kukorica 45 Ft/db a tök, és a cukkini egységesen 50 Ft-ba kerül darabonként.  

 A START munkaprogram keretében az állomáson buszváró került kialakításra, folyik továbbá a 

Fürdő utcában található vízfolyás medrének kitisztítása, a közterületek kaszálása, parlagfű 

mentesítése. 

 A VII. Gombászünnep és Falunap egy jól sikerült rendezvény volt, ezúton köszönöm a szervezők 

munkáját, köszönöm  mindenkinek a segítséget, aki részt vett a munkafolyamatokban. 

 A XVI. hagyományőrző tábor gyermektábora a Faluházban kapott helyet július 23. és 28. között, a 

felnőtt népzenei tábor a Magyaregregyi volt iskolaépületben került megrendezésre. A táborok 

zárásaként Rumi Laci rendezésében egy magas színvonalú előadás szórakoztatta a megjelenteket. 

Remélem sok ilyen tábor lesz még a településünkön! Köszönöm a szervezők, a lebonyolítok 

munkáját! 

 Ezúton köszönöm Mezeiné Zsuzsa lelkiismeretes munkáját, amelyet a Krónika szerkesztése 

érdekében tett az elmúlt években. 

 A „Posta-Takarék” nyitva tartása augusztus 1-től megváltozik! Az új nyitvatartási rend: hétfő, 

kedd, szerda, péntek: 7:30-tól 14:30-ig, csütörtök: 7:30 –tól 17:00 óráig. Felhívom az ügyfelek 

figyelmét, hogy a takarék szolgáltatásai nem minden esetben vannak szinkronban a posta 

nyitva tartásával, kérem szíves megértésüket! A takarék pénzügyi tranzakciós időpontjai: 

hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00 órától 12:00 óráig, csütörtök: 11:00 órától 16:30 óráig. 

 Az önkormányzat térítés ellenében vállalja azoknak a kerteknek a megművelését, ahová a nagyobb 

traktorok nem tudnak bejárni. Vállalunk továbbá térítés ellenében kaszálást és fűnyírást is. Az 

igényeket a TOURINFORM irodában lehet jelezni Rieger Évinél. 

 ALap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25. napjáig az ikszt@karasz.hu, és a 

titkarsag@karasz.hu e-mail címekre. 
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Faluszépítő Egyesület hírei 

 
Köszönöm mindenkinek, aki a VII. Gombászünnep és Falunap szervezésében segítségemre volt. 

Köszönet a ki-, be-, el-, összevissza- pakolóknak, a főzőcsapatok irányítóinak, a fellépők „képbe 

hozóinak”, az információs pontnál egész nap tevékenykedőknek, a zsűrinek, a polgárőröknek, a 

tűzoltóknak, a támogatóknak ( elsősorban az „érdekelt” kárászi önkormányzatnak, a MIND-ÉP 

Kft.-nek, a kárászi boltosoknak, a Faduda Kft.-nek, az Agroszász Kft.-nek, a Komló-Víz Kft.-nek, 

és persze a Hungária Takaréknak is, no és a Wood-Car Kft.-nek…) 

Jövőre is lesz hasonló rendezvény, de egy kicsit másként, ez biztos… 

A Jankó János pihenőkerttel kapcsolatos pályázati fellebbezésünkre a mai napig válasz nem 

érkezett. 

A Wekerle Alaphoz beadott működési pályázatunkat a kiíró elfogadta. 

Megkezdtük a szeptemberi „Kulturális Örökség Napja” program előkészítését, az erdészeti 

emlékhelyen emléktáblát avatunk Haklik Mihály erdész-fafaragónak és hasonló témában kiállítást is 

rendezünk, egyéb programok  mellett… 

A Falu- és Városvédők Országos találkozóján a komlói Városvédő Egyesület emblematikus alakja, 

Szarka Elemér barátunk Podmaniczky-díjat kapott. Szívből gratulálunk! 

 Mezei Attila 

elnök 

 
 

Könyvvásár 

A könyvtárnak adományozott, de már meglévő, illetve férőhely hiányában felesleges 

könyvek 100-, Ft os egységáron megvásárolhatók a Hivatalban. 

 
 

 

Július 22. 

A magyar történelem nagy napja, a nándorfehérvári győzelem ünnepe!  

Ritka, ennélfogva hangsúlyos, fontos esemény – nem bővelkedünk sok hasonlóban. 

Úgy tartják, a magyarok (és szerbek) ekkor egész Európát védték meg, életüket nemcsak a 

hazájukért adták, de a kontinensért: visszaszorították a törököket úgy 70 évre.  

Déli 12 órakor szólnak azóta a harangok, a reggeli és esti mellett. Bár a történet – állítólag - úgy 

igaz, hogy a töröktől való félelem késztette az akkori pápát egy bulla kiadására a déli harangszóról, 

néhány héttel a nándorfehérvári csata előtt. Csak a győzelem híre előbb ért Budára… így kötődik 

azóta Hunyadi győzelméhez a harangszó. 

Mi maradt meg még a régmúltból?  

A tárgyi emlékek (dzsámik, minaretek, fürdők) mellett a „török gyerek megvágta” nálunk, Hunyadi 

János nagy győzelme a törököknél pedig így csitult gyermekfenyegetéssé: „eszed meg szépen, mert 

elvisz a Hunyadi!” 

Érdekes, hogy a törökök rendületlenül rokonnépnek tartanak minket, mit sem törődve a százötven 

évnyi közjátékkal… 

Kárász kapcsán Máté Gábor előadásában is sok színes történetet hallottunk a török időkből – és 

reméljük, még lesz alkalom sok mást is megtudni tőle. 

Mezeiné Zsuzsa  



Krónika 

 

Valamikor nagyon régen, a kilencvenes évek elején kért meg akkori polgármesterünk, Karcsi bácsi, 

hogy vezessem az addig parlagon heverő Krónikát. Maga a Krónika terebélyes, tekintélyes 

„könyv”, hatalmas, súlyos darab, akkor osztogattak ilyeneket, amikor létrejött az önkormányzatiság 

a rendszerváltás után. De hát minek is írom le, nagyjából mindenki látta, vagy láthatta már 

mindenféle rendezvényen. 

Akkoriban lelkesen fogtam munkához, a szép lapokat igyekeztem tetszetős formában, fontos 

tartalommal megtölteni. Feldolgoztam a régmúltat – nem volt nehéz, voltak precíz elődeim, akik 

papírra vetették, amit Kárászról tudni lehet: Majer Péter tanító, Keresztúri Józsi bácsi, és persze a 

templomi krónika, a „Historia Domus”, amibe több alkalommal is bepillanthattam. A közeli múltat 

pedig a párom segítségével dokumentáltam, lévén önkormányzati képviselő akkoriban. Sajnálom, 

hogy a kis cetliket nem tettem el, amikre a rárótt házi feladatokat lejegyezte, amikre felidézte az 

„üres” három-négy év eseményeit… az is kortörténeti dokumentum lenne… 

Régi fényképeket gyűjtöttünk, kértünk kölcsön fénymásolásra – akkor még Pécsre kellett ezért 

menni, ma már otthon megoldható a képi megjelenítés. Érdekes volt ez is, a régi képek. Vajon ki 

lehet rajta, egy-egy csoportképen, első áldozási, vagy katonafotón, iskolai képen? Némelyik 

fényképet elvittem ma már nem élő idősebbeknek, segítsenek kideríteni, hogy a nevek is 

odakerülhessenek a képek mellé. Volt olyan is, amikor a fénymásoló tulajdonosa kérte, saját részére 

is készíthessen egy másolatot, annyira megtetszettek neki Ginder Norbi és Roli dédszülei… 

Aztán, hogy elkészült a múlt, lehetett írni évről évre az eseményeket, képekkel színesítve a falu 

életének mozzanatait. Készült a krónika, kézzel, ahogy illik, ahogy tette Ráskay Lea, vagy 

Sövényházy Márta. No, nem mintha hozzájuk mérném magam: igazán nem, csupán amiatt, hogy 

sokszor sokan néztek értetlenül rám, hiszen ma mindenhol számítógépen írják, tárolják a 

falukrónikákat, ha ugyan írják. Viszont akkor nehezebben megtekinthető, vagy nem annyira 

látványos.  

Eltelt közel húsz év. A Krónika írásával teljesen kárászivá váltam magam is. Ma már a második 

kötet íródik, s azt hittem, ez így lesz az idők végezetéig… legalábbis az én időm végezetéig. Most 

mégis arra szántam rá magam, hogy befejezzem írását.  

Kedves kárásziak! Leteszem a terhet, átadom valakinek a tollat! Kívánok hozzá lelkesedést, színes, 

érdekes megírni valót, szép jövőt! 

 

Mezei Zsuzsa 

 

BOBAN  MARKOVIC 

Nem esett: ömlött az eső a siklósi várkertben, még a Tenkes kapitánya is valami száraz helyre 

húzódhatott; csak mi – pár százan – áztunk és legszívesebben megölelgettük volna azt a majd egy 

tucat cigányt, akik zenéltek nekünk!  

Boban Markovicot és bandáját! Faragatlan módon én azt hittem, szerbek, hát nem… ezen az estén 

nem is ez volt a fontos, de soha semelyik estén és nappalon nem ez a fontos. Tudnak valamit, 

amivel hasznára vannak a világnak! Megrázóan néznek ki, de a szászcsávási cigányzenekar sem 

hasonlított egy jól nevelt ciszterci énekkarra, de amikor megszólalt a zene…! 



Nem tudhat mindenki trombitálni, hegedülni, de hasznára lehet a világnak (hogy normális életet 

élhessen benne). Lehet szorgalmas, vagy legalább kiszámítható, törvénytisztelő, tiszta… Nem kell 

mindenben alkalmazkodni, hiszen más kultúra, más értékekkel bír.  A világ minden kultúrájának 

vannak viszont alaptörvényei, akár tízparancsolatnak, vagy alap etikai normának is hívhatom – ezek 

érvényesek a pueblo indiántól a norvégig mindenkire, a cigányokra is… Aki nem tart be semmit, 

csak követel, az a tűzzel játszik! Gondoljanak csak a Nápolyból szó szerint hazazavart több ezer 

román cigányra, de a mi Kanadából hazaebrudaltjaink sem azért kerültek erre a sorsra, mert az 

akadémián betelt a létszám Montrealban. 

Boban Markovicék a példa – tudnak valamit! Történetesen zenélni és sokan elmosolyodnak, ha 

rájuk gondolnak, napokig beszélnek róluk, szeretik őket…  

Még három cikket megér, hogy játszották a „Hava Nagila”-t  is, ami ugyebár egy ismert zsidó dal… 

ebbe most nem mennék bele, persze tudom, hogy a múltban a cigány és zsidó zenészek sokat 

tanultak egymástól, hiszen gyakran zenéltek egy helyen, együtt, kénytelenségből. Valamit 

csinálniuk kellett, hiszen a régi korok alapértékéhez – a földhöz – egyik csoport sem férhetett 

hozzá. A föld nélkül élés az egyik népnek így sikerült, a másiknak meg úgy. Érdekes, hogy a 

kirekesztők utódai mindkét társaságot sandán vizslatják, az egyiket irigységből, a másikat talán 

azért, mert élősködőknek tartják őket. 

Mi ilyenek vagyunk! Tudomásul kellene vennünk, hogy a közülünk valóknak is hasznára kell lennie 

a világnak! 

Ahogy a cigányoknak is! 

Mezei Attila 

 

A Kárászi Faluház 
augusztusi programjai 

6., 7., 23., 30. 8.30-10.30 Dalkör és táncpróba a kárászi és mázai nyugdíjas klub          
tagjaival 

6-án és 7-én   15.00-19.00 Nemeztanfolyam kezdőknek (gyermekek és felnőttek számára) 
8. szerda   10.00-14.00 Nemeztanfolyam kezdőknek (gyermekek és felnőttek számára) 
8. szerda   16.00  Egészségnevelő programsorozat  

Téma:  Gyógynövények megismerése, felhasználási lehetőségei, 
hatásai. 

  Régi magyar fűszereink, receptek 
 9. csütörtök   17.00    Borbaráti Kör- rendezvénye 

Előadás a borkészítés fortélyairól (Kézi borművesség) 
Előadó: Forgács Balázs (Gere Attila főborásza) 

12. vasárnap Egész napos „kivonulás” a Nagyharsányi Szoborparkba, ahol a 
HARSÁNYHEGYI –CSATA 325.évfordulójára emlékezünk színdarabbal, 
lovasokkal, vitézi próbákkal, óriásbábokkal, korabeli zenével, ágyúkkal… 

26. vasárnap Középkori harcászati eszközök, páncélzat bemutatása, kipróbálása. Minden 
különböző eszköz megismerése után versenyeket rendezünk. Várjuk a 
gyermekeket is, de az ifjúság ne maradjon távol! (Előadó, bemutató: Susenka 
Gyula –a Kaposvári Fekete Sereg harcosa) 

TELEHÁZ szolgáltatások: hétfőtől péntekig  9.00-15.00 
PJE 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra! 
További ötleteikkel, igényeikkel keressenek a következő telefonszámon  :06-30/523 34 04 

Pap Judit Elza 
IKSZT vezető 



 

Tisztelt Klubtagunk! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2012. augusztus 

havi programjai közül néhányat, melyre mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

01. szerda           Gyógymasszázs a kárászi és mázai klubtagoknak  
 

 

04. szombat Mázai Falunap 

 

                            Szeretettel várjuk a klubtagokat egy közös ebédre! 

                            Jelentkezési határidő július 30. hétfő 

 

06. hétfő           Egészséges Életmód: Gyógyteák/kóstolóval  

 

 

13. hétfő           Térítési díj befizetése 

                             Névnapi köszöntők! 

                        

14. kedd           Jeles napok, népszokások / AUG. 20 ./ 

   

 

22. szerda              Lecsó party   
                   
28. kedd                  Gyógyfürdőzés / Magyarhertelend/ Jelentkezési 

                               határidő: augusztus 13 hétfő 

 

                               Az időpont az időjárás miatt változhat ezen a héten! 

 

31. péntek               Nyárbúcsúztató kirándulás! 

 

 

 

Máza, 2012. július 27.    

 

                                                                                     Szívélyes üdvözlettel :                   

Klub Dolgozói      
Klub Telefonszáma:20-5600730 

 

 

 

 

 

 



Rajta, rajta, újra nyit a Pajta! 

Azaz áthelyeztük kicsit a pajtakaput a Faluházba, hogy erősebb legyen a félrevert harangok 

szava, mely lotharingiai Szolnoki János vágtató paripáját kísérte, csata előtt és után, ja, azt 

nem mondtam, hogy a 325 éve zajlott harsány-hegyi csatát játszották el a környékbeli 

gyerkőcök meg a Blaskócsabi zenészei, volt is nagy riadalom, mikor az ágyúgolóbisok 

átreppentek a háztetők fölött a szomszédba, mert ugye rosszul céloztak a törökök és több se 

kellett a szövetségi csapatoknak, pirosra festett harci dobverőikkel legázolták a gazokat, 

mert annyira jó erőben voltak a Sági konyháján főtt étkektől, hogy alig fértek be az egregyi 

iskola ajtaján, ahol egész héten zajlottak a zenei órák, brummogott a bőgő, tempózott a 

brácsa,  sikított a hegedű, sompolygott a klarinett, persze, az énekes lányok után, akik 

Bodzaklára nénitől lesték el a csíziót, kellett is az, mert a kárászi korcsomában minden este 

állt a bál, azaz inkább forgott, ellentétben a nyelvünkkel, namost legalább jól kibeszéltem 

mindenkit! 

Jó volt, Judit! Jövőre veled ugyanitt! 

Rumilaci, főkolompos 

 

 
 

A XVI. Keleti-Mecsek Táborokról rövidebben, mint az előadáson… 

Közreműködők, segítők, támogatók: 

 

Bodza Klára, Blaskó Csaba, Nagy Zsolt, Mohácsy Berci, Rumi Laci, Szolnoki János, Ladányi 

Lívia, Bálintné Nagy Zsófia, Tiberné Pap Csilla, Pataki Andrea, Kriszt Betti, Boldizsár Imi,  Sági 

Géza, Vadrózsa, Löbl Évi, Fülöpné Rákosa Ildikó, Szilágyi Gábor,  Pintér István, Szekeres Attila, 

Gulyás Mari, Vida Marika és azok, akik észrevették, hogy segítségük elengedhetetlen és 

szükségeltetik! 

 

A Kárászi Önkormányzat, Oberhofer Csenger főszervező és a magam nevében nagyon 

köszönöm, hogy segítségetekkel létrejöhetett idén is a sok éves hagyományra visszatekintő 

TÁBOR! 

 

Franciaországban, Spanyolországban, Bécstől Győrön át, Szombathelytől Budapestig, s azon túl 

Hévízgyörkön, Szolnokon, Debrecenben, de még Kecskeméten és Pakson is, na meg itt a környéken 

is KÁRÁSZ és EGREGY jó hírneve száll tovább, immár 16 év óta rendületlenül. 

  

A jövő esztendőben bizonyosan folytatjuk….. ígérem Fritz! A szellemiség és színvonal MARAD! 
 

 Pap Judit Elza 
  



  
 

Kárász  Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
5/2012. ( VIII.1. ) önkormányzati rendelete 

a kirívóan közösségellenes magatartási szabályokról 

 

Kárász  Község Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § 

/4/ bekezdésében, 143. § /4/ bekezdés e pontjában, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az  Alaptörvény 32 cikk. /1/ és /2/ 

bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a kirívóan közösségellenes magatartási szabályokról az alábbi rendeletet alkotja: 

I. 

Általános rendelkezések 

1. § 

 /1/ A rendelet hatálya kiterjed Kárász  község közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott magatartásokat megvalósító, 

tanúsító természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

 /2/ A rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a magatartás, amely a társadalmi együttélés helyi 

normáit sérti, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és ezt a képviselőtestület jelen rendeletében tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartásnak minősítette, és a magatartás nem minősül szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy más, 

közigazgatási  birsággal szankcionálható eljárás alapjául szolgáló cselekménynek. 

2. § 

 Eljárási szabályok 

 /1/ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indítható. A hivatalból akkor indul 

az eljárás, ha azt az önkormányzati képviselők, a polgármester, a  Mezőőri Szolgálat tagjai, a szászvári Polgármesteri 

Hivatal dolgozói kezdeményezik. 

 /2/ A rendeletben foglaltak betartását a Mezőőri Szolgálat tagjai, valamint a szászvári Polgármesteri Hivatal dolgozói ellenőrzik. 

 /3/ A rendeletben foglalt eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 3. § 

 Közigazgatási birság mértéke 

 /1/ A rendeletben meghatározott , tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben kiszabható közigazgatási birság 

legalacsonyabb összege 5.000 Ft,, legmagasabb összege 50.000,-Ft. 

 /2/ A birság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a magatartás súlyát és felróhatóság mértékét, az érintett vagyoni 

helyzetét és jövedelmi viszonyait, 

II. 

Egyes  tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos szabályok 

 4. § 

A köztemető rendjének fenntartásával kapcsolatos magatartások 

 /1/ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki:a)  hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a 

temetôlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti 

f) a sírokat és a temetô infrastrukturális berendezéseit megrongálja. 

5,  §. 

Köztisztasággal, közterületek és egyéb ingatlanok tisztaságával kapcsolatos magatartások 

 /1/ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a./ a háztartási hulladékot felhalmozza vagy közterületre, illetve más ingatlanára  kihelyezi 

b./ az ingatlana tisztántartásáról – mint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, 

albérlő, szívességi használó)  - nem gondoskodik, 

c./ az ingatlan rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról nem gondoskodik 

e./ a  közutakra olyan anyagot helyez ki , mely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy állagát rontja. 

d./ közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.)  nem  biztonságosan, nem  zárt módon, nem a 

KRESZ előírásainak megfelelően szállít, illetve ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, ill. szállítása közben a közterület 

beszennyeződését követően nem gondoskodik a közterület azonnali megtisztításáról, 

e./ állati tetemet közterületen hagy, nem gondoskodik annak eltemetéséről, vagy dögkútba történő szállításáról 

f./ a település  területén lévő ingatlanok tulajdonosaként, használójaként nem gondoskodik az  ingatlan megműveléséről,  rendben 

tartásáról gyomtól, gaztól, szeméttől való megtisztításáról 

6.  § 



 A környezet védelmével kapcsolatos magatartások 

 /1/ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: 

 a./ az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben nem csak az arra a berendezésre 

engedélyezett tüzelőanyagot éget el, 

b./ a fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 

festéket stb.) éget el. 

c./ tarlóégetést a településhez tartozó szántóterületeken  rendkívül indokolt eset  -   növény-egészségügyi hatóság által igazolt 

járványveszély elhárítása érdekében -   nélkül  végez 

d./ kommunális, vagy egyéb hulladékot – kivéve a száraz fa és fűnyesedék -  közterületen, illetve  magántulajdonban lévő ingatlan 

területén eléget. 

 /2/ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: 

 a./ a meglévő élővízfolyásokat, és a vízelvezető árkokat eltorlaszolja, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának 

viszonyait megváltoztatja, a vízfolyások medrét, partját leszűkíti,  illetve feltölti. 

c./ az élővízfolyások  mentén lévő part menti ingatlan tulajdonosaként, földhasználójaként  a vizek természetes lefolyását 

akadályozza, az azokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését veszélyezteti. 

d./ a vizeket fertőzi és károsan  szennyezi. 

e./ a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj 

származékokat beletesz, belevezet. 

f./ belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba)  szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttat bele. 

g./ ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat, 

h./ szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet vezet be 

i./ a meglévő,  ivóvíz-ellátást biztosító hálózatot veszélyezteti, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezi 

j./ a szennyvizet nem a meglévő szennyvízhálózatba vezeti el 

k./ a megépült szennyvíz-hálózatra nem köt. 

 /3/ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: 

 a./ a bel- és  külterületen a fákat indokolatlanul kivágja,  a fa pusztulását elősegítő módon megcsonkítja, 

b./ jegyzői fakivágási engedély nélkül fát vág ki, illetve az engedéllyel kivágott fa pótlásáról nem gondoskodik 

c./ a telkek határánál nem  olyan növényzetet  telepít, amely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem 

akadályozza, állagát nem rontja. 

 /4/ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: 

 a./  a  település  területén szabadtéri  és egyéb rendezvényt  a mindenkori jogszabályok szerinti jegyzői engedély nélkül szervez és 

tart, továbbá, ha a hangerő a jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladja, és a lakosságot ez a tevékenység zavarja, 

b./ emberi hanggal, hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okoz, 

c./ erős zajjal járó ipari tevékenységet végez, zajt keltő munkát (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végez, bármely 

napon,  este 20.00 és reggel 7.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon este 20 és reggel 8 óra között. 

7. § 

 III. 

 Záró rendelkezések 

 /1/ Jelen  rendelet 2012. július 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartások elkövetése esetében kell alkalmazni. 

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályukat veszítik az alábbi rendelkezések: 

a./ az építészeti és természeti értékek védelméről szóló 6/2005./VII.31./. számú önkormányzati rendelet 13. § 

b, ,az önkormányzat  címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló  3/1996./VI.28./ számú rendeletének 10. § -a 

c./  a közterületek használatáról szóló 9/2005./XI.01. / számú önkormányzati rendelete 12. §-a, 

d./ a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról ,valamint annak kötelező 

igénybevételéről szóló 5/2002./ XII.24./ számú önkormányzati rendelet 14. §-a, 

f./ a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 5 /2001./XII.01./ számú önkormányzati rendelet 10. § /2/ bekezdése. 

Kárász  , 2012. július 19. 

                               Lép Péter                                         Havasiné Szokoly Zsuzsa 

                           polgármester                                               jegyző 

  Kihirdetési záradék: 



 A rendelet a kárászi Önkormányzat  hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve  2011. július 15-én. 

 Kárász , 2012. augusztus 1. 

  

 


