GALAMBOKI HÍRMONDÓ

2017. Március

SZABAD TERÜLETI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK
FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BATARTÁSÁRA:
1) Lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos, abban az esetben, ha a település nem rendelkezik erre irányuló helyi rendelettel.
2) Azonban a jogszabály lehetőséget ad kizárólag külterületen történő irányított égetés végzésére, melynek feltételei a következőek:
a./ Az égetés tervezett időpontját annak megkezdését megelőző 10. napig írásban (kérelem formájában) be kell nyújtani a
Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25)
b./ A kérelemhez csatolni kell az általános eljárási illetéket, melynek összege 3.000,- Ft, valamint a területre vonatkozó tulajdoni,vagy földhasználati lapot, adás- vételi szerződést, amelyek bizonyítják az égetéssel érintett terület tulajdonjogát.
c./ A Kirendeltség a kérelmet 5 munkanapon belül elbírálja, és határozat formájában döntést hoz az irányított égetéssel kapcsolatban.
3) Külterületen a hatóság engedélye nélkül szigorúan tilos a szabad téri égetés, kivéve a kijelölt tűzrakó helyeken.
4) Tűzgyújtási tilalom hatályba lépését követően a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani az erő- erdősávtól mért 200
méteren belül. (ZM Katasztrófavédelem részletes felhívása a galambok.hu oldalon tekinthető meg)
A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére.
Galambok Község Önkormányzatának 8 /2019.(IV. 2.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról:
Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
Avar és kerti hulladék égetése keddi és szombati napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés
maximum 3 óra időtartamig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Hulladékkezeléssel kapcsolatos felhívás
A helyi környezet védelme érdekében felhívjuk a lakosság, valamint az ingatlantulajdonosok figyelmét az alábbi szabályok
betartására:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírja, hogy a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. A
hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő
hulladéktól nem az a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.
Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és
kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve
annak személye, aki a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladéktulajdonosra
vonatkozó kötelezettség azt az ingatlan használót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.
Az ingatlanhasználó, illetve közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve
közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi,
és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.
A fentiek be nem tartása esetén – annak kikényszerítése érdekében – az önkormányzat jegyzője a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik, melynek mértéke a cselekmény
súlyától függően akár 50.000 ft is lehet. Az illegális hulladéklerakást a 2012. évi II. törvény is büntetni rendeli a köztisztasági
szabálysértések között az alábbiak szerint:Aki a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú
közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi …… szabálysértést követ el.Aki települési hulladékot a közterületen engedély
nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. Birság mértéke 150.000 ft
-ig terjedhet. Galambok Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint
ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete ugyancsak előírja a
szabályszerű hulladékkezelést: Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót igénybe
venni, és a hulladékot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
az elkövető: százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban
megnövekedett az illegális hulladék elhelyezések száma, illetve előírásoktól eltérő elhelyezése, ezért a fentiek betartására
hívjuk fel a Tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét. Amennyiben az ingatlan nem közszolgáltatásba bevont területen található
a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott zsák vásárlására van lehetőség a Nagykanizsa Vár u. 5. szám alatt az
ügyfélszolgálaton, vagy igény esetén Önkormányzati Hivatalban. A zsák vegyes hulladék elhelyezésére szolgál 120 liter
űrtartalmú, az ára 774 ft (bruttó) amely már tartalmazza az elszállítás költségét.

Felhívás állattartási kötelezettség teljesítésre
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. §. szerint:
5. § (1)Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a
sérülésmentes mozgás lehetőségét. A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az

egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az
állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. A gazdasági haszon céljából tartott állat
tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. A kedvtelésből tartott állat
ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló előírás:
14. § (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
(3) A kedvtelésből tartott állatot és az állattartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az
állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok
szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó
fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
(4) A kedvtelésből tartott állattartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja
elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az
olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.
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(5) Tilos a) kistestű ebet 10 m -nél, közepes testű ebet 15 m -nél, nagytestű ebet 20 m -nél kisebb területen tartósan,
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve,
c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.
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(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m akadálytalanul használható területet kell
biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
(7) Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek
hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
(8) A csoportosan tartott állatok esetében - hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan elfogadott ismeretekből más nem
következik - a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az
etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez.
15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt
élő egyedek -, illetve az ember biztonságát. Amennyiben az állattartó az előírásokat megszegi az alábbi előírások az
irányadóak: 43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy
hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az
állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára
behajtandó köztartozás. A jogszabály alapján aki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően
gondoskodott 90.000.- Ft birsággal sújtandó.
A fenti előírások alapján felhívjuk az eb tartókat, hogy a felhívásnak szíveskedjen haladéktalanul eleget tenni, hogy az eb
ne zavarja szükségtelenül a lakosság nyugalmát. Amennyiben a lakosság részéről bejelentés érkezik, hatósági eljárást kell
lefolytatnunk.

Önkormányzati hírek röviden:
Jogszabályi változás következtében 2017. január 1. napjával az önkormányzat létrehozta a Galamboki Szolgáltató Központot, mint
költségvetési szervet. A szerv vezetője - pályázati eljárás alapján - Czirákiné Pakulár Judit. A központ látja el a konyha
üzemeltetését, a Közfoglalkoztatás szervezését, és a településüzemeltetési feladatokat. Amennyiben a fenti tárgykörben
problémájuk van keressék bizalommal az intézmény vezetőjét a 30/7014554 telefonszámon, vagy írásban a
szolgaltatokozpont@galambok.hu e-mail címen.
Az önkormányzat eredményes pályázatot nyújtott be zártkerti revitalizációs programra a Földművelésügyi Minisztériumhoz. A
támogatás összege 9. nmft, amelynek keretében beszerzésre került 1 db Belorusz MTZ traktor. A pályázat keretében a korábban
elhanyagolt Kispincei dűlőben lévő önkormányzati területen gyümölcsöskert létesül.
Az önkormányzat módosította házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozó szerződést a NAPÁVA Kft-vel, ellátottanként 2000
Ft/hó fizetési kötelezettséget vállalt, melyhez a szükséges forrást a 2017. évi költségvetés terhére biztosította.
Előzetes egyeztetés alapján az önkormányzat 2017. február 13. napján elfogadta a 2017.évi költségvetését. A költségvetési rendelet
megtekinthető a galambok.hu oldalon. Az önkormányzat számos döntést hozott a 2017. évi költségvetéshez kapcsolódóan.
Ugyanezen az ülésen a településen működő egyesületek beszámoltak az önkormányzat által 2016.évben biztosított támogatás
felhasználásáról.
2017. március 13. napján tartott ülésén a képviselőtestület tárgyalt néhány uniós és hazai pályázati lehetőségekről, döntött a
gyümölcsöskert program eszközbeszerzései tárgyában. A tavalyi 65 fő közfoglalkoztatott létszám az idei évben 30 főre csökkent,
ezért a lakóingatlanok előtti területek kaszálását létszámhiány miatt kérjük, hogy az ingatlan tulajdonosok saját maguk
végezzék el. Amennyiben évközben plusz forráshoz jutunk, arról tájékoztatjuk a lakosságot.

