Szajla Községi Önkormányzat
6/2003. (VI.6.) rendelete
a település köztisztaságáról és a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl és a helyi környezet védelmérıl1
(egységes szerkezetbe foglalva)
Szajla Község Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§ és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. l6.§ (1) bekezdésének, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. Törvény 46.§.(1) bekezdésének2
felhatalmazása alapján, figyelemmel a törvényekben, valamint a 242/2000. (XlI.23.) Korm.
rendeletben, a 213/2001. (Xl.14.) Korm. rendeletben, a 271/2001. (XlI.2l.) Korm. rendeletben, a
241/2001. (XlI.l0.) Korm. rendeletben, az 1/1986. (1l.2l.) ÉVM-EüM együttes rendeletben, a
4/1984. (II.l.) ÉVM rendeletben, a 2/1985. (II.l6.) EüM-ÉVM együttes rendeletben, a 22/2001.
(X.l0.) KöM rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja.
( Dılt bető jelzi a Hgtv. szövegét.)3
I. fejezet
Általános rendelkezések
l.§
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a község
köztisztaságával összefüggı feladatok eredményes végrehajtását, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.
2.§
(1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosra,
ingatlan kezelıre, vagy használóra (továbbiakban : tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a
tulajdonos természetes vagy jogi személy , illetve nem jogi személyiségő társaság.
(3)4 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a község köztisztaságával kapcsolatos feladatokra, a
folyékony lakossági hulladékok kezelésére irányuló helyi kötelezı közszolgáltatás biztosítására.
3.§
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékok szállításával és kezelésével összefüggı
tevékenységekre.
4.§
(1)5 Szajla Község önkormányzata a község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék
összegyőjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás útján biztosítja.

1

Megállapította a 18/2004.(XI.12.) Ör.
Megállapította a 14/2004.(VII.23.) Ör.
3
Megállapította a 4/2004.(III.24.) Ör.
4
Módosította a 2/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet.
5
Módosította a 2/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet.
2

1

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévı a
ingatlan 2.§ (2) bekezdésében rögzített tulajdonosa- a jelen önkormányzati rendeletben
meghatározott módon - köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat ettıl eltérıen
nem rendelkezik.
5.§
(1) A köztisztaság megırzésében mindenki köteles hatékonyan közremőködni és a települési
környezet -különösen a közterületek - veszélyeztetését, szennyezıdését, fertızését eredményezı
tevékenységtıl tartózkodni.
(2) Tilos a hulladékot elhagyni, - a győjtés, a szállítás és a lerakás szabályaitól eltérı módon felhalmozni, ellenırizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni.
(4) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosának
megállapításáig az ingatlan 2.§ (2) bekezdésében rögzített tulajdonosát terhelik.
(5) Az e rendelettel összefüggı tevékenység és a rendeletben foglaltak ellenırzésérıl a jegyzı
gondoskodik.

II. fejezet
Fogalom meghatározások
6.§.
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, stb. céljára) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket magába foglaló épületek és a hozzájuk tartozó
területek, valamint közterületek tisztántartása;
b) 6
c) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeletetésének megfelelıen bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván, valamint az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészei;
d) 7
e) 8
f) 9
g) Hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: A hulladék ellenırzött és rendezett lerakását (
befogadását) , illetıleg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése;
h) Tisztántartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-és síkosság mentesítése, illetıleg
por mentesítése;
i) 10
j) Települési folyékony hulladékkal összefüggı tevékenység: A települési folyékony hulladék
kezelése;
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k) Kezelés: A települési szilárd és folyékony összegyőjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lerakóhelyre való szállítása;
l) Települési folyékony hulladék: Az ingatlanon keletkezı és ott győjtött, tárolt szennyvíz és
szennyvíziszap, a termelési, szolgáltatási tevékenységbıl származó technológiai szennyvíz és
szennyvíziszap kivételével;
m) Veszélyes hulladék: A 2000. Évi LXIII. Törvény 2.számú mellékletében felsorolt tulajdonságok
közül egy vagy többel rendelkezı, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentı hulladék;
aminek kezelésekor be kell tartani a 16/2001. (VIII.18.) KöM. Rendelet elıírásait.
n) 11
p) 12
q.) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hull~
megelızését, mennyiségének és veszélyessé gének csökkentését, tervezését, a keletkezett hulladék
ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, a hulladéklerakó bezárását,
felhagyást követı vizsgálatokat;
r.) Közszolgáltatási díj: a lakóingatlan tulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgál
önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési idıszakra megállapított díj.

III. fejezet
Köztisztasági feladatok
7.§
(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról Szajla Község Önkormányzata gondoskodik az általa
megbízott szolgáltató útján, a közcélú és közhasznú dolgozók közremőködésével valamint a 2. §
(2) bekezdésében rögzített érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével.
(2) Önkormányzati utak, közparkok, járdák, tisztántartása, síkosság-mentesítése, a keletkezı szemét
összegyőjtése és elszállítása a szolgáltató feladata. Ennek keretében elvégzi:
a.) az önkormányzati utak útburkolatai és az ezeket szegélyezı járdák, a közterület mőtárgyai
tisztántartását, az ott keletkezett hulladék összegyőjtését és elszállítását,
b.) az utcai hulladékgyőjtı edények hetente történı kiürítését és tisztántartását,
c.) a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek
megvalósítása érdekében.

Az ingatlan tulajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
8.§
(1) A 2.§ (2) bekezdésében rögzített tulajdonos köteles gondoskodni:
a.) Az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg ha a járda
mellett zöld sáv is van, akkor az úttestig terjedı teljes terület, beleértve a nyílt vízelvezetı árkok
területét is, - a parkfenntartásba bevont önkormányzati területek kivételével- tisztántartásáról,
szemét- és gyommentesítésérıl;
11
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b.) A telekingatlanról a járda- és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı és szakszerő
nyesésérıl;
(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek elıtti járdaszakaszt, illetıleg ha a
járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedı teljes területet, - ide értve a nyílt csapadék \víz
elvezetésére szolgáló árkokat is - a nyitva tartás ideje alatt a használó, kereskedelmi tevékenységet
végzı köteles tisztán tartani és a hulladék összegyőjtésérıl, valamint elszállításáról gondoskodni.
(3) A 2.§ (2) bekezdésében rögzített ingatlantulajdonosok a kötelezettségük alá tartozó közterületek
feltakarításából keletkezett szemetet, hulladékot a háztartási hulladékgyőjtı tartályba kötelesek
elhelyezni.
(4) A hulladékok égetéssel történı megsemmisítése nyílt téren tilos!

Közlekedéssel kapcsolatos köztisztasági feladatok
9.§
(1) A közterületen lévı autóbusz várók tisztántartásáról, megfelelı számú szemétgyőjtı
kihelyezésérıl és ürítésérıl a települési önkormányzat köteles gondoskodni;
(2) A külterületen lévı és az a.) pontba nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és
megállóhelyek tekintetében a közlekedési szolgáltatást végzı, autóbusz megállóhelyek tekintetében
a rendszeres síkosság mentesítésrıl, hó-, hulladék- eltakarításáról a közút kezelıje köteles
gondoskodni.
(3) Ha a közúti jármő, munkagép üzemelése, parkolása vagy javítása során a közterület
szennyezıdik, a szennyezést okozó jármő üzembentartója haladéktalanul köteles a szennyezıdést
eltávolítani, a balesetveszélyt minden lehetséges eszközzel elhárítani. Amennyiben veszélyes
anyag, illetve veszélyes hulladék kerül a közterületre, úgy azok ártalmatlanítását a veszélyes
hulladékok kezelésére vonatkozó hatályos rendelet elıírásai szerint kell elvégezni.
(4) Közterületen csak a gépjármővek karosszériájának mosószer nélküli felsımosása történhet
Közterület használók köztisztasági feladatai
10.§
(1) Engedély alapján igénybevett közterület tisztántartásáról az engedélyes köteles folyamatosan
gondoskodni.
(2) Az utcai árusok kötelesek az általuk igénybe vett területet, valamint annak környékét a
szennyezıdéstıl megóvni, folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék összegyőjtésérıl és
elszállításáról a közszolgáltatás keretei között gondoskodni.
Építési és bontási terület tisztántartása
11.§
(1) Az építési, karbantartási, javítási tevékenységekbıl adódó szennyezıdés eltávolításáért az
építési engedély jogosult ja a felelıs.
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(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat, közmőépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell
végezni, hogy por- és egyéb szennyezıdés a közterületre ne jusson és a vízelvezetés biztosítva
legyen.
(3) Építési, bontási és egyéb anyagokat közterületen e rendelet és a közterület használatáról szóló
külön rendelet szabályai szerint szabad tárolni.

Hó- és síkosság mentesítés
12.§
(1) A 2.§ (2) bekezdésben rögzített ingatlan tulajdonos köteles az ingatlana elıtt a hótól, jégtıl és
ónos esıtıl síkossá vált járdaszakaszt- szükség esetén naponta többször is - a síkosságtól
mentesíteni.
(2) Az ónos esıtıl, jégtıl vagy hótól síkossá vált önkormányzati utak és az ingatlanokhoz nem
csatlakozó járdák síkosság mentesítését Szajla Község Önkormányzata - szükség esetén naponta
többször is - köteles elvégeztetni(3) A járdáról, útról letakarított havat a járda és az úttest két szélén kell összegyőjteni úgy, hogy a
gyalog közlekedık számára a megfelelı szélességő terület szabadon maradjon.
(4) A gyalogos és közúti forgalom zavartalansága érdekében tilos havat felhalmozni
útkeresztezıdésben,
úttorkolatban,
kapubejárat elé,
autóbusz megállóhely és parkolóhelynél,
egyéb közérdekő létesítménynél ( közkút, tőzcsap,hirdetı, oszlop)
fák tövében

Ingatlanok tisztántartása
13.§
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról a 2.§ (2) bekezdésében rögzített ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.
•

A lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek tisztántartásáról, rovar- és rágcsáló
mentesítésérıl

•

A lakás céljára szolgáló más helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a
tisztaságáról, rendszeres takarításáról és rágcsáló mentesítésérıl.

•

A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérıl.
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Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése13
13./A.§.
(1) Lakó- és üdülõövezetben a nyílt téri égetés általában tilos, kivétel a kiépített szabadtéri
tûzhelyek, ún. szalonnasütõ helyek és a lakóövezeti ingatlanokon keletkezõ kerti hulladék égetése a
keletkezés helye szerinti ingatlanon, minden év szeptember 15. és április 30. közötti idõszakban.
(2) Avart és kerti hulladékot csak olyan tőzrakóhelyen szabad égetni, ahol az emberi egészséget és
a környezetet nem károsítja, az égetés hısugárzása kárt nem okoz, valamint a környezetre tőz-vagy
robbanásveszélyt nem jelent.
(3) A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális és ipari eredető hulladékot.
(4) A szabadban a tüzet, tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet
azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható.
(6) A hatóságilag elrendelt általános tőzrakási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
(7) A település belterületén a kiskertekben a kerti hulladékot és avart hétfıtıl-péntekig 10-15 óráig
lehet égetni. Szombaton és vasárnap égetni nem szabad.
(8) A füst képzõdés mérséklése érdekében csak száraz, éghetõ anyagot szabad égetni, égetés után a
parázsló tüzet el kell oltani.
Köztisztasággal összefüggı egyéb rendelkezések
14.§
(1) Vásárok és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıje köteles gondoskodni a
Rendezvény ideje alatt és azt követıen a terület tisztántartásáról.
(2) A járdát, úttestet, parkterületet és egyéb közterületet ürülékkel, szennyvízzel, veszélyes
anyaggal, települési hulladékkal beszennyezni, a fenti anyagokat felszíni vízbe, csapadék vizet
elvezetı árokba juttatni tilos.
(3) Az állatok által közterületen okozott szennyezıdés eltakarításáról az állat sétáltatója, :
haladéktalanul köteles gondoskodni. Állati ürüléket zárt tárolóban kell elhelyezni, az utcai
szemétgyőjtıbe rakni tilos.
(4) Állatok közterületen való etetését a közterület szennyezése nélkül szabad végezni állatokat
belterületi közterületen legeltetni tilos.
(5) Köz- és magánterületen tilos környezetszennyezı anyagot engedély nélkül győjteni, tárolni,
azzal hatóságilag nem engedélyezett tevékenységet folytatni.
(6) Az önkormányzat a közterületen elhelyezett ivóvíz kutak környezetét köteles különös gonddal
tisztán tartani, megvédeni az esetleges szennyezıdéstıl, valamint a csurgalékvíz megfelelı
elvezetésérıl gondoskodni.
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IV. fejezet
A települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység
15.§-21.§14

V. fejezet
Települési folyékony hulladékkal összefüggı tevékenység
22.§
(1) A község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék elszállítását Szajla Község
Önkormányzata helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A településen nincs kiépített csatornahálózat.
(2) Szajla Község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék győjtésével, szállításával
és a kijelölt helyen történı ürítésével kapcsolatos közszolgáltatást, az arra vonatkozó
közszolgáltatási szerzıdés alapján, PEVIK Közüzemi Szolgáltató KFT. Pétervására Közszolgáltató végzi.
(3) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak tekinthetı az az ingatlan amelynek vezetékes
vízellátása megoldott.
4) A szolgáltató tevékenysége végzése során a hatályos jogszabályokban elıírt, mőszaki,
közegészségügyi és egyéb feltételeket köteles betartani.
(5) A Közszolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott ingatlanok esetében a települési folyékony
hulladék győjtésére, elszállítására és kijelölt helyen történı ürítésére irányuló közszolgáltatás teljes
körét valamennyi tulajdonos tekintetében szükség szerint köteles ellátni.
Települési folyékony hulladék kezelése
23.§
(1) A települési folyékony hulladék leürítése kizárólag az erre a célra létrehozott siroki
szennyvíztisztító telepen történhet.
(2) A leeresztés szabályszerőségéért a Közszolgáltató felelıs.
Tilos a szennyvíz leeresztése külterületi mezıgazdasági területeken, önkormányzati illetve egyéb
tulajdonú földeken.
A kötelezı közszolgáltatás ellátásának rendje ,a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelességei
24.§
(1) Az önkormányzat szervezésében e rendelet szerint megvalósuló folyékony hulladék győjtése,
elszállítása, valamint elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlan tulajdonosa
részérıl - amennyiben az ingatlan a 22. § (3) bekezdése szerint a közszolgáltatásba bevont
ingatlannak minısül - kötelezı, és e körben a közszolgáltató köteles szolgáltatni.
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(2) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás igénybevételével.
(3) A szolgáltató köteles a megrendelést a bejelentést követı 48 órán belül teljesíteni, a szippantást
a közegészségügyi elıírások megtartásával elvégezni.
(4) A szolgáltatás elvégzéséért és az ártalmatlanításért a megrendelı díjat köteles fizetni.
(5) A megrendelı köteles biztosítani a tároló hozzáférhetıségének lehetıségét és a szippantás
végrehajtásának egyéb feltételeit.

A kötelezı közszolgáltatás során alkalmazható legmagasabb díj,
a díjfizetés módja, adható kedvezmények
25.§
(1)15 A rendeletben elıírt közszolgáltatásért fizetendı legmagasabb díj mértékét a
3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egy éves fizetési idıszakra állapítja meg.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
26.§16
26/A.§.17

27.§
(1) A jegyzı hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult, amennyiben:
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék győjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét
megszegi vagy
b) települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét
mellızve jogellenes hulladék elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
e) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggı
kötelezettségeit megszegi, vagy
f) a kötelezett a jegyzı által hozott hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve azokban foglalt
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelıen tesz eleget.
(2) A hulladékgazdálkodási bírság mértékének megállapítását, a bírság kiszabásának és
megállapításának módját a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell végezni.
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(3)18 Aki e rendelet 4.§.(2); 5.§.(2);8.§.(1)-(4);10.§;11.§-14.§;16.§.(3)-(5);23.§ és a 24.§.(1)
bekezdéseiben foglaltakat valamint a 13/A §. –ban megszegi - és amennyiben a cselekmény vagy
mulasztás nem tartozik magasabb szintő jogszabály hatálya alá - szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Szabálysértés tetten ért elkövetése esetén a tetten ért elkövetıvel szemben Szajla-Terpes
Körjegyzıség erre felhatalmazott ügyintézıje 500.- Ft-tól 10.000.- Ft-ig terjedı helyszíni bírságot
szabhat ki.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
28.§
(1) E rendelet 2003. július 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti Szajla Község
Önkormányzat Képviselı-testületének 4/1991. számú rendelete a közterületek rendjérıl, a
köztisztaságáról és a házi állatok tartásáról, valamint ennek módosítására kiadott Szajla Község
Önkormányzat 2/1992. számú rendelete
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Szajla Községi Önkormányzat a település köztisztaságáról és a szervezett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl és a helyi környezet védelmérıl szóló 6/2003.(VI.6.)
rendeletének módosításáról szóló 20/2005. (X.27.)rendeletének záró rendelkezései:

4.§. Ahol az R. Szajla-Terpes Körjegyzıséget; körjegyzıséget említ - ott „ polgármesteri hivatalt”,
ahol körjegyzıt említ- ott „jegyzıt” kell érteni.
5.§. Az R. 1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete kerül.
6.§.
(1) A rendelet – a 4.§. kivételével - 2005. november 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.
október 1-jétıl alkalmazni kell.
(2) A rendelet 4.§-a 2006. január 1-jétıl válik hatályossá.

Szajla, 2003. június 2.

Vincze Imréné sk.
Polgármester

Vígh Lászlóné sk.
körjegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2003. június 6-án
Vígh Lászlóné sk.
Körjegyzı
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1.sz. melléklet a 6/2003.(VI.6.) sz. Ör.-hez19

2.számú melléklet a 6/2003.(VI.6.) sz. Ör.-hez20

3. számú melléklet a 6/2003.(VI.6.) sz. Ör.-hez

A települési folyékony hulladék elszállításának kötelezı közszolgáltatás során alkalmazható
legmagasabb lakossági díja:
4,8 m3-es szippantó tartály esetén 12.960 Ft/4,8 m3+áfa
7,0 m3-es szippantó tartály esetén 17.640 Ft/7 m3 + áfa
Éves elırendelés 3 alkalom esetén kedvezmény a díjból 15 %
Éves elırendelés 6 alkalom esetén kedvezmény a díjból 25 %
A díj magában foglalja az ürítés, szállítás , a leeresztı helyen történı ártalmatlanítás költségét.
4. számú melléklet a 6/2003.(VI.6.) sz. Ör.-hez21
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