8/2015 (IX.24..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési
szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybe-vételéről

Hatályos: 2015-09-24 -tól
Az önkormányzati képviselőtestület az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény, az 1995.
évi LIII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján figyelemmel e
törvényekben, valamint az 1959. évi IV. törvény 387.§, 388.§-iban, a 2000. évi XLIII. törvény 21.§ (1)-ben, az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendeletben, a 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendeletben, a 16/2002. (IV. 10.) EüM számú rendeletben, a 8/1992. (V. 19.) BM
rendeletben, a 242/2000, (XII. 23.) Korm. rendeletben, a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
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I. fejezet

Fogalom meghatározások

2015-09-24

1. §
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.

o.

p.

E rendelet alkalmazása szempontjából
közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, mely belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és
külterületből (belterületen kívüli terület) áll.
szolgáltató: nyilvános pályázatot elnyerő vállalkozó
közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér,
közpark).
közforgalmi területsáv: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között
helyezkedik el.
köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés,
pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek,
valamint a közterületek tisztántartása.
köztisztasági közszolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges
hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a
közterületeken vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására irányul.
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása.
települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési folyékony hulladék kezelése
kezelés: a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása,
tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.
ártalmatlanítás: települési szilárd és folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményekben történő - újra hasznosítás
nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása.
hasznosítás: települési szilárd hulladékból hasznosítható másod nyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag, stb.) kiválogatása,
továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek
együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag hő- és villamos energia stb. előállítása.
települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék (szemét) illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
háztartási hulladék (szemét): lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés, céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók
közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből
keletkezett salakot is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag
konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot) továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb,
nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezett mennyiség
nem haladja meg a 25 l/nap mennyiséget.
egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb
méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.) valamint az azokhoz tartozó területeken,
illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét.)
ártalmatlanító telep: a települési szilárd és folyékony hulladék leürítésére szolgáló terület, ide értve az itt foglalkoztatott személyek
elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is.

q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

x.
y.

települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba
vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti burkolatokat és az építmények területét is.
kijelölt szeméttelep: Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2675. Nógrádmarcal, Rákóczi út 2. tel.: 35/704-0000., fax:
35/704-001. e-mail: tarnics@dx.hu.
parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és
járda közötti szigetet is.
lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület melléképületében huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek.
nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan lakóépület és annak helyiségei, melyet bizonyíthatóan legalább három hónap óta nem
laknak, illetőleg a használatot szüneteltetik.
nagyméretű berendezési tárgy: háztartási hulladéknak nem minősülő, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt
használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 3 métert, területi mértéke a 9 négyzetmétert és térmértéke a 2 légköbmétert nem
haladja meg.
tartály: a hulladék átmeneti tárolására szolgáló edényzet, műanyagzsák, amelynek űrtartalma nem haladja meg a140 litert.
A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi egészség védelmében bevezetett olyan
alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem
adható indokolatlan felmentés.
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség,
akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az
ingatlannak.
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II. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2015-09-24

2. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a község köztisztaságával összefüggő feladatok
eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.
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3. §
1.

Diósjenő Község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

2.

Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep Nógrádmarcal község külterületén a 095/8. hrsz-on lévő műszaki létesítmény.

3.

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére – a fokozatosság elvének figyelembevételével – az önkormányzat
hulladékudvart létesíthet és tarthat fenn.
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4. §
1.

A hulladékgazdálkodás nyilvántartását, díjbeszedést, szerződés-kötést, végrehajtást, a személyes adatok kezelését a Képviselő-testület
az adatvédelmi szabályzat szerint végzi.

2.
1.
2.
3.
4.
5.

A kezelendő adatok köre:
a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos, használó neve,
lakcíme,
születési helye, ideje,
anyja leánykori családi és utóneve,
adószáma.
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1.

5. §
A közszolgáltatással ellátott terület Diósjenő község közigazgatási területe

2.

A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosra, kezelőre, használóra, vagy bérlőjére
(továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű
gazdasági társaság.

3.

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, az azokkal összefüggő tevékenységre.
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1.

2.

6. §
A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a
begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni. Ez a kötelezettség elsődlegesen az ingatlant bármilyen jogcímen használót, vagy jogcím nélküli használót terheli.
Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa – a jelen
önkormányzati rendeletben meghatározott módon – köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy hatósági határozat eltérően nem
rendelkezik.
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7.§
(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen közterületek)
szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(2) Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenőrzése a község jegyzőjének feladata.

2015-09-24
III. fejezet

AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

2015-09-24

8. §
1.

Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

2.

Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről) hó eltakarításról és síkosságmentesítésről, a gyűjtő
edényzet környezetének tisztántartásáról. A közterületen lévő magassága nem haladhatja meg átlag a 25 cm-t.
Járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosításáról. A
műtárgynak megfelelő átmérőben, amely nem lehet aránytalanul kisebb mint a lejtéshez szükséges meder mélység.
A belterületi útszakasznak az út tengelyéig történő tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok elszállításáról (1995. évi LIII. tv. 47. § (1) bek. b/ pont – csapadékvíz-elvezetés).
A község területén lévő telekingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól,
gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól megtisztítani, úgy, hogy az a szomszédos telek ingatlanok tulajdonosait nem zavarhatja, azok
ingatlanait nem károsíthatja.
Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület füvesítéséről, parkosításáról,
fűnyírásról, a növényzet rendben tartásáról.
A járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a
nyesedék összegyűjtéséről. A járdán történő közlekedést a telekről kinyúló növényzet nem akadályozhatja.
Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között
50-50 %-os arányban oszlik meg.

3.

Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, székházak, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt
illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – a tulajdonos köteles tisztán tartani, valamint az árkot
rendben tartani.

4.

Az ingatlan előtti járdát az ingatlantulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel hét óráig köteles
letakarítani és az így összegyűjtött szemetet a háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.

5.

A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett
terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

6.

Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni.

7.

Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az Önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.

8.

Új építésű kerítés esetén annak építését, karbantartását a tulajdonos, régi építésű kerítés esetén szokásjog alapján a telek bejáratával
szemben állva a hegyfelőli oldali kerítést, valamint a telek végében lévő kerítést a tulajdonos köteles karban tartani.
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9.§
1.

Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő
tartályban kötelesek elhelyezni.

2.

Amennyiben az ingatlantulajdonos választása szerinti, 50 l/hét, 80 l/hét illetőleg 140 l/hét mennyiségű hulladéknál több hulladék
keletkezik, annak a községi hulladék-lerakóhelyre (Nógrádmarcal) történő elszállításáról, a tulajdonos köteles gondoskodni.
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10.§
1.

Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be. Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy
lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt fel-, vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás
során megtisztítani.

2.

Tilos a gépjárművek mosása közterületen

3.

Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvízvételére szabad használni.

4.

A közterületen szemetelni, építési törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát, fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot,
tűzveszélyes hulladékot, vagy egyéb bármilyen jellegű környezetszennyező anyagot elhelyezni tilos, ami nem rendeltetésszerű tartozéka
egy közterületnek.

5.

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a
tisztaságot.

6.

Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés
befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

7.

Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni,
hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

8.

Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka
befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell
állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

9.

Közterületen építési, bontási anyagot közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen történő tároláshoz engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi szempontból veszélytelen. Közterület használati engedélyt a polgármesteri hivatalban kell megkérni.

10.

Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet kihelyezni!

11.

Közterületen vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, berendezések és ezek tartozékai, továbbá
járművek, munkagépek tárolása tilos!
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11.§
1.

Közterületen megrendezett vásárok sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a
várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület
tisztántartásáról.

2.

Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni tilos.

3.

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá váló járdaszakaszt (szükség esetén többször is)
síkosságtól mentesíteni.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hórakást tilos elhelyezni:
útkereszteződésben,
útburkolati jeleken,
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél oly módon, hogy a fel és leszállást akadályozza,
közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré,
kapubejárat elé, annak szélességében,
a fák törzsétől 2 m-es körzeten belül.

5.

Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/nm-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása
tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.

6.

Klorid - tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén tilos.
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12. §
1.

A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos.

2.

Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, ágak, virágok leszakítása tilos.

3.

Tilos a parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni, továbbá e területeken olyan tevékenységet végezni, mely e
területek károsodását, vagy szennyeződését idézi elő.

4.

Fákon, illetve közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken - a rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések
kivételével - hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni tilos, falragaszoknak a ki nem jelölt helyen való felragasztásáért, e
tevékenységet végző és e tevékenységet megrendelő, felelősségük megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek.

5.

Tilos a közterületen elhelyezett gyűjtő edényzetből szemetet kiönteni, kivenni, a közterületet bármilyen módon szennyezni.
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IV. fejezet

TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS
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13.§
1.

Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és
legálisan működtetett szeméttelepen a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. A község
közigazgatási területén bármilyen szemét lerakása tilos!

2.

Az Önkormányzat illetékességi területén a háztartási hulladék szakhatósági előírásoknak megfelelő elszállítása kötelező.

3.

Az önkormányzat a hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni és a tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni.

4.

Amennyiben a szállítás időpontja munkaszüneti napra esik, az elszállítást az azt megelőző, vagy a követő első munkanapon kell
teljesíteni.

5.

Az Önkormányzat évente egy alkalommal – áprilisban vagy októberben – lomtalanítást tart.

6.

Azon ingatlantulajdonosok, akik közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján árusító, közszolgáltató vagy
egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt az önkormányzatnak bejelenteni, és a – közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély
alapján – a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak
összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

7.

Bármilyen eredetű szennyvizet – ahol a szennyvízcsatorna nem működik – vízzáró vakolattal ellátott gyűjtőaknában kell összegyűjteni
és szippantással eltávolítani a kijelölt szeméttelepre. Ahol szennyvízcsatorna működik, ott az ingatlan tulajdonosa köteles arra rákötni, a
szolgáltatást igénybe venni.
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14.§
1.

A szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és az Önkormányzat között - a Ptk. közüzemi
szerződésekre vonatkozó szabályok szerint - szerződéses jogviszony jön létre. (Ptk. 387., 388, §.)

2.
1.
2.

Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha:
az ingatlan lakatlan,
a tulajdonos időleges távollétét előzetesen a szolgáltatónak egy hónappal korábban bejelenti és a bejelentés a tényeknek megfelelő.

3.

A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az heti gyakorisággal végzi.

4.

A gyűjtő edények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhetőek ki, és a szállítás napján 20
óráig tarthatók közterületen.

5.
1.
2.
3.
4.

A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók:
50 literes szabványos tároló
80 literes szabványos tároló
140 literes szabványos tároló
rendszeresített gyűjtőzsák

6.

A tároló edények folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata.

7.

A használatra bocsátott gyűjtőedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a begyűjtő végzi, a hozzá beérkezett
jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás
teszi szükségessé.

8.

A tároló edénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét,
testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő,
ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep műszaki berendezéseit.

9.

Ha a begyűjtést végző dolgozók azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési
hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el.

10.

Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő
hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, – emiatt a tárolót az előírt módon
kiüríteni nem lehet – a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető tárolót szabályszerűen kiüríteni,
használhatóvá tenni.

11.

A háztartási szilárd hulladék elszállításához szükséges edényzet űrtartalmának megállapításánál – szerződéskötéskor vagy szerződés
módosításakor – a képződő hulladék mértékét legalább 25 liter/fő/hét mennyiséggel kell figyelembe venni.

12.

A szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor: A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles
rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, annak ártalmatlanításáról a környezetvédelmi szabályok megtartásával
köteles gondoskodni.

13.

Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak a tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

14.

Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban a (9) (10) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést
jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével értesítik.
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15.§
1.

A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól
és kötelezettségeiről, valamint a közszolgáltatatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről – e rendelet szerint – az ingatlan
tulajdonosokat a szolgáltató köteles értesíteni.

2.

A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés
napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulajdonost terheli.
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16.§
1.

Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról (csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett szeméttelepen a vonatkozó üzemeltetési
szabályok és előírások szigorú betartásával) azon ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, ahol a hulladék keletkezett.

2.

A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán szabványos gyűjtőedényzetbe nem
elhelyezhető, így el nem szállítható – tárgyak, eszközök (bútorok, háztartási gépek stb.) az un. egyéb szilárd hulladékok az évi egy
alkalommal megrendezésre kerülő lomtalanítás során kerülnek elszállításra, amennyiben azt saját ingatlanán belül a két lomtalanítás
közötti időszakban nem tudja, nem akarja tárolni - az elszállíttatásról az ingatlan tulajdonos saját költségére köteles gondoskodni.)

3.

A jegyző által elrendelt lomtalanítási akciót az Önkormányzat előzetesen meghirdetett időszakban és módon szervezi meg és bonyolítja
le. A lomtalanítás költsége az Önkormányzatot terheli.
(4.) Az esetlegesen keletkező építési hulladékok, föld, nagymennyiségű salak és egyéb nagymennyiségű hulladék tárolásáról,
elszállításáról, elhelyezéséről az ingatlan tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
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V. Fejezet

A KÖZTISZTASÁGI RENDELET BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
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18.§
1.

Jelen önkormányzati rendelet betartását és a szolgáltató vállalásainak megvalósulását a jegyző ellenőrzi és betartásáról, betartatásáról
gondoskodik, az ellenőrzésre jogosult a Rendőrség is.

2.

Amennyiben magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik szabálysértést követ el, és a mindenkor hatályos Szabálysértési
Kódex szerinti pénzbírsággal sújtható, aki:

1.

az ingatlana előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület), gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről), hó
eltakarításról és síkosság mentesítésről nem gondoskodik. A közterületen lévő magassága nem haladhatja meg átlag a 25 cm-t.
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosításáról nem
gondoskodik A műtárgynak megfelelő átmérőben, amely nem lehet aránytalanul kisebb mint a lejtéshez szükséges meder mélység.
belterületi útszakasznak az út tengelyéig történő tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok elszállítását elmulasztja.
telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről nem gondoskodik, illetve azzal a szomszédos ingatlanok tulajdonosait károsítja
a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről és
annak elszállításáról nem gondoskodik. A járdán történő közlekedést a telekről kinyúló növényzet nem akadályozhatja.
az üzletek és egyéb elárusító helyek vendéglátó egységek, székházak, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a csapadékvíz elvezető árok tisztántartásáról
nem gondoskodik
az ingatlan előtti járdát naponta mind a téli, mind a nyári időszakban nem takarította le
hórakást tilos helyen elhelyez
közterületen tartott rendezvény ideje alatt és azt követően a terület tisztántartásáról nem gondoskodik,
a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, háztartási hulladékot nem a rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

§
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

a szerződés szerint választott mennyiségű szemétnél nagyobb mennyiségű szemét keletkezése esetén, annak elszállításáról nem
gondoskodik
bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterületet beszennyezi és azonnali megtisztításáról nem
gondoskodik
közterületen gépjárművet mos, ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat nem rendeltetésszerűen használ
úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel beszennyez
az eb sétáltatásakor az eb által okozott szennyezés eltakarításáról haladéktalanul nem gondoskodik
közterületen szemetel, építési törmeléket vagy egyéb bármilyen jellegű környezetszennyező anyagot helyez el
a közterületen e rendeletben tiltott tevékenységek rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza.
települési szilárd és folyékony hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot nem az erre a célra
kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen helyez el, illetve nem köt rá a szennyvízcsatorna rendszerre
különleges (veszélyes) hulladékot, állati tetemet, trágyát, jeget, havat, sarat, fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot, tűzveszélyes
hulladékot a szabványos gyűjtőedénybe elhelyez
a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor feladatainak és kötelességeinek nem tesz eleget
a hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe
a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem, vagy valótlan adatot
közölve tesz eleget
a hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy
hulladékot hulladékkísérő jegy nélkül, vagy szabálytalanul szállít
települési hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára az e rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez
kerítés karbantartását nem végzi el
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VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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19.§
1.

E rendelet 2015. október 24. napján lép hatályba, kihirdetéséről, illetve a rendeletben foglaltak betartásáról, betartatásáról a jegyző
gondoskodik.

2.

E rendelet hatálybalépésekor az 3/2014. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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