Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének
1/2003. /I. 15./ Képv. T. sz.rendelete a köztisztaságról a szervezett köztisztasági
közszolgáltatásokról és annak kötelező igénybevételéről.
/ egységes szerkezetben /
Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete az 1990. évi LXV tv. 8.§.(1)
bekezdésében előírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörével összefüggésben és a
2000. évi XLIII.tv. 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján – az 1/1986 (II.21.) ÉVM/EüM
együttes rendelet előírásait is figyelembe véve – a köztisztaságról és a települési hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről a következő rendeletet alkotja:
I.fejezet
Bevezető rendelkezések
1.§.
(1) A rendelet célja, azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a
település köztisztaságával kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági
szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.
(2) A rendelet hatálya Ipolytölgyes község közigazgatási területén kiterjed a
magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezetekre.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a hulladékra, ami nem minősül települési szilárd és
folyékony hulladéknak.
2.§.
(1) A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési
környezet szennyeződését eredményező tevékenységtől, vagy magatartástól tartózkodni.
(2) A képviselő-testület a község területén – e rendeletében meghatározottak szerint – az
általa megszervezett hulladékkezelési közszolgáltatás útján és annak keretében biztosítja a
települési szilárd és folyékony hulladék elszállítását és ártalommentes elhelyezését.
(3) A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa,
használója az ingatlanánál keletkező települési szilárd és folyékony hulladék
elhelyezéséről, a köztisztasági közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni,
ha jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.
(4) A szervezett közszolgáltatást a tulajdonos, használó köteles igénybe venni és jelen
rendelet szerinti díjat a szolgáltatónak megfizetni.
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Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3.§.
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
- Az ingatlan előtti járda ( járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület ) továbbá a járda és az út
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítéséről, a hóeltakarításról, síkosság mentességről.
- A járdaszakasz melletti árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról.
- Az egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
- A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről.
- A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató
egységek előtti járda szakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig
terjedő teljes területet, a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos, használó köteles tisztán
tartani.
(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban köteles
letakarítani, és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítatni.
(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető. A
közterület rendeltetéstől eltérő célra ( árusítás, szerelési munkálatok, építési, bontási
munkálatok ) történő használata esetén a használattal érintett területet és annak közvetlen
környezetét a használó köteles tisztán tartani.
4.§.
(1) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából származó szemetet, kerti
hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő edénybe kötelesek elhelyezni. Amennyiben a
szokásos mennyiségűnél nagyobb mennyiségű szemét keletkezik, annak elszállításáról és
ártalmatlan elhelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából származó szennyeződést,
szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg
beleönteni.
(3) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék.
Ha bármilyen szállítmány fel illetve lerakásánál vagy a szállítás alatt a közterület
beszennyeződik, a szállító köteles azt eltakarítani.
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(4) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a
közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálásból keletkezett kárt
annak okozója köteles megtéríteni.
(5) Közterületen a gépjárművek mosása – erre alkalmas helyen – csak karosszéria mosással és
mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető.
Alváz mosása tilos. A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt haladéktalanul
meg kell szüntetni. Tömegközlekedési útvonalak és az útvonalak mentén gépjárművek
mosása tilos.
(6) Az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni, vagy hulladékot az erre kijelölt helyen
kívüli területre elhelyezni, szennyvizet közterületre, árokba, vízfolyásba vagy más
ingatlanára kiengedni tilos.
5.§.
(1) Közterületen – sportpálya környéke kivételével – tökmag, valamint napraforgómag
árusítása tilos.
(2) 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.
(3) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel ( szennyvízzel, vizelettel, emberi
és állati ürülékkel ) beszennyezni tilos. Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az
eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált
járdaszakaszt, szükség esetén naponta többször is a síkosságtól mentesíteni. Hólerakást
tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jeleken, járdasziget és járda közé,
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, közszolgáltatási felszerelési tárgy
köré, kapubejárat elé.
(5) Síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagokon kívül ( homok, salak ) klorid
tartalmú ( pl.konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a
vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Klorid
tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és ezek közvetlen környékén tilos.
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6.§.
(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása tilos.
(2) Közterületen lévő növények rongálása, csonkítása, leszakítása tilos. A közterületeken a
fák gallyazását az önkormányzat végzi. Fakivágás közterületen csak a jegyző
engedélyével végezhető.
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos.
(4) Gyermekjátszótéren és az ilyen jellegű parkokban ebet sétáltatni még pórázon is tilos.
(5) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerűen
hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt vagy reklámot
elhelyezni tilos.

III.fejezet
Hulladékkezelési közszolgáltatások és azok ellátása.
7.§.
(1) Települési szilárd és folyékony hulladékot csak az erre kijelölt, legálisan működő
lerakóhelyen szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.
(2) E rendelet alkalmazásában nem minősül települési hulladéknak az állati tetem, trágya, jég
hó, sár, fertőző, mérgező robbanó anyagok, továbbá a mérete miatt eredeti alakjában
szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető szilárd hulladék.
(3) Az önkormányzat által kijelölt lerakó hely:
- települési szilárd hulladék elhelyezéséhez: vámosmikolai szeméttelep.
- települési folyékony hulladék elhelyezéséhez: vámosmikolai illetve szobi
szennyvíztelep.
8.§.
(1) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével és ellátásával összefüggésben tilos:
- a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edénybe veszélyes, radioaktív hulladékot,
izzósalakot, mérgező, tűz és robbanásveszélyes, fertőző, folyékony és egyéb olyan
anyagot elhelyezni, ami veszélyezteti a szállítással foglalkozók testi épségét, vagy
elszállítása során a gépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő, vagy
ártalmatlanítása során a környezetet veszélyeztetheti.
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másnak a szemétgyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényébe – a tulajdonos engedélye
nélkül – háztartási vagy egyéb hulladékot helyezni.

-

A gyűjtőedénybe a hulladékot összetömörítve vagy más olyam módon felhalmozni,
ami az edény szabályos ürítését megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi.

(2) A köztisztasági szolgáltatást az önkormányzat által pályáztatás alapján, mint a pályázatot
elnyert közszolgáltató végzi.
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott területen lévő valamennyi ingatlan
tulajdonosa, használója, a települési hulladék gyűjtése, elszállítása és elhelyezése céljából
köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak – e rendeletben
meghatározott – ellenértékét a közszolgáltató részére megfizetni.

(4) A szolgáltató a szolgáltatást teljesítését csak jogszabályban meghatározott esetekben
szüneteltetheti vagy korlátozhatja.
(5) A köztisztasági szolgáltatások ellátásáért fizetendő közszolgáltatási díjakat – a szolgáltató
árkalkulációval benyújtott javaslata alapján – az önkormányzat állapítja meg, amelyet
évente, minden év december 31.ig felülvizsgál.
(6) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az a hatékonyan működő szolgáltató
ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.
9.§.
(1) A szolgáltató a települési hulladék elszállítását szállítási ütemtervének megfelelően heti
egy alkalommal köteles végezni, a kijelölt szállítási napon, folyékony hulladék esetén,
igény szerint, de félévente legalább egy alkalommal.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos részletes feladatokat a közszolgáltató és
önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés rögzíti.
(3) A lakás tulajdonosa, használója köteles a települési hulladék ütemezett napokon való
elszállítását a szolgáltató részére lehetővé tenni, illetve az összegyűjtött hulladékot
elszállítás végett a szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
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(4) Ha a szolgáltató az ütemezett napon a települési hulladék elszállítását neki tulajdonítható
szervezési hiányosság, vagy gépmeghibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a
szolgáltatást 24 órán belül köteles pótolni.
(5) Ha a gyűjtőedényzetben a hulladék befagyott, vagy úgy összepréselték, hogy emiatt az
edényt előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles azt elszállítás előtt
használhatóvá tenni. Ellenkező esetben a szolgáltató a hulladékot nem szállítja el.
(6) Megtagadhatja a szolgáltató az elszállítást akkor is, ha a gyűjtőedény meghibásodott,
illetve az edényzet túlsúlyos, vagy ha az edénybe olyan hulladékot helyeztek, amely nem
minősül háztartási hulladéknak.
(7) Az ürítés alkalmával szennyeződött közterületet a szolgáltató köteles haladéktalanul
feltakarítani. Az edény meghibásodása folytán kiszóródott hulladékot az igénybevevő
köteles eltakarítani.
(8) Ahol az egyedi gyűjtés technikai vagy műszaki okok miatt nem megoldható, ott a
közszolgáltató 300 m-en belül köteles konténeres gyűjtőedényt biztosítani.
10.§.
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat által a 242/2000.(XII.23.)
Korm. rend alapulvételével megállapított összegben és módon kell a szolgáltató részére
megfizetni. Lakossági szolgáltatás esetében az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval
kötött szerződésben elszállításra meghatározott hulladék térfogata szerint számított
gyűjtőedényzete egyszeri ürítés díja.
(2) Gazdálkodó szervezetek esetében az egységnyi díjtétel a gazdasági tevékenységgel
összefüggésben keletkező, a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra
meghatározott mennyiségű hulladék egy m3-ének díja.
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának,
illetve mennyiségének a szorzata.
(4) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére számla ellenében utólag kell megfizetni.
(5) Tulajdonosváltozás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül kötelese e tényt a
közszolgáltatónak bejelenteni, a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget tenni.
A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapójának utolsó napjáig
terheli.
(6) * Nem terheli közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék nem keletkezik.
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(7) Amennyiben a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett szociális helyzete indokolja, úgy
kérelmére, a szociális és egészségügyi bizottság döntése alapján, a szociális ellátásokról
szóló helyi rendelet figyelembe vételével, átmeneti segély állapítható meg a
közszolgáltatási díj megfizetéséhez.
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak
teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90
napot követően – a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a
díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti. A szabályosan benyújtott igénylés alapján
az önkormányzat jegyzője haladéktalanul intézkedik a díjhátralék behajtása érdekében. A
behajtott díjhátralékot az önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a szolgáltatónak.
Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, az önkormányzat a behajthatatlanság tényének
megállapítását követő 8 napon belül a díjhátralékot megtéríti a szolgáltató részére.
(10) * A közszolgáltatás igénybe vétele szüneteltethető azon ingatlanon, amelyen legalább
30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre
vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak
legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt. Ha a szünetelés feltételeiben
változás következett be, az ingatlan tulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles
bejelenteni a szolgáltatónak.

IV.fejezet
A szemétszállítási közszolgáltatás
11.§.
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló szemétszállítási
közszolgáltatás: a közszolgáltató szállító eszközeihez rendszeresített gyűjtőedényzetben, a
lakásoknál összegyűjtött háztartási és egyéb szilárd hulladék, elhelyezés céljából történő
rendszeres elszállítása. A szolgáltató köteles a szabályozott rend szerint a háztartási
hulladék folyamatos elszállításáról, kezeléséről gondoskodni.
(2) A hulladék összegyűjtése elszállítása heti gyakorisággal történik, a közszolgáltató által
előre meghatározott időpontokban.
(3) A közszolgáltató köteles évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervezni, az
önkormányzattal egyeztetett időpontban. A közszolgáltató köteles az általa összegyűjtött
hulladékot az üzemeltetésében lévő vámosmikolai hulladéklerakó telepre szállítani,
ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni.

-8(4) A hulladékgyűjtő edényzetet (kuka) a közszolgáltató bocsátja a lakosság rendelkezésére.
Az edényzet cseréjét – rendeltetésszerű használat során bekövetkező elhasználódás végett
- a szolgáltató díjmentesen cseréli, a hozzá beérkezett bejelentések alapján.
(5) Az ingatlanon keletkezett és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosoknak az elszállítás
napján – reggel – kell az ingatlan előtti útszakaszra kihelyezni oly módon, hogy azok a
közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék. A
gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
(6) A gyűjtőedények tisztántartásáról fertőtlenítéséről annak használója szükség szerint
gondoskodni köteles.

V.fejezet
A szennyvízszállítási közszolgáltatás
12.§.
(1) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló szennyvízszállítási közszolgáltatás:
a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony
hulladék elhelyezés céljából történő elszállítása - közcsatornára rá nem csatolt lakásoktól.
(2) A települési folyékony hulladék elszállítása a szolgáltató által biztosított tartályban és
járművel történik.
(3) A szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt lakásokból a települési folyékony hulladékot
igény szerint, de félévente legalább egy alkalommal köteles – ütemezésének megfelelően
– elszállítani.

VI.fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
13.§.
(1) Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik a
polgármesteri hivatal bevonásával.
(2) ****Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet.
(3) A (2) bekezdésben foglalt szabálysértések elkövetőivel szemben a jegyző helyszíni
bírságot szabhat ki, az 1999. évi LXIX tv. vonatkozó szabályainak alkalmazásával.

-

9–

VII.fejezet
Záró rendelkezések
14.§.
(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3) **E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006./123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dudás Nándor
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Malik Péterné
Körjegyző
*Módosítva a 3/2005.(II.11.) számú rendelettel. Kihirdetésének napja 2005. február 11.
Hatályba lépésének napja: 2005. március 1.
** Módosítva 12/2008./XI.21./ sz. rendelettel. Hatályba lépés napja: 2008.nov.21.
***Módosítva a 6/2011.(VIII.19.) sz. rendelettel. Hatályba lépés napja: 2011.08.19.
****Módosítva a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel: Hatályba lépés: 2012.05.30.

