Márkháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének
4/1999. (VIII. 19.) számú
rendelete
a köztisztaságról, települési szilárd hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról

Márkháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi XLV. Tv. 8.§. (1) bekezdésében előírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörén
belül, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Tv.
2.§.-ában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Tv. az 1/1986.(II.21.) ÉVM-EÜM. Sz. együttes rendelet, továbbá a 16/1996.
(VII. 15.) BM-KTM együttes rendelete előírásait figyelembe véve a következő rendeletet
alkotja:
I.

fejezet

Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a
település köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, egyes
köztisztasági szolgáltatások ellátásának és igénybevételének rendjét.
2.§.
/1/ A rendelet hatálya Márkháza község közigazgatási területére terjed ki.
/2/ A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, jogi
személyekre illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
3.§.
Nem terjed ki a rendelet hatálya az emberre és környezetre veszélyes mérgező hulladékokra
és a velük összefüggő tevékenységre.
4.§.
A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési
környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól
illetve tevékenységtől tartózkodni.

II.

Fejezet

A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás
5.§.
Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője /továbbiakban együtt: tulajdonos/
köteles gondoskodni:
a./ A beépített vagy beépítetlen ingatlan /továbbiakban: ingatlan/ tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítéséről.
b./ A kerti hulladékok megsemmisítéséről, komposztálásáról, amennyiben az nem lehetséges
annak elégetésről.
c./ A háztartási és az ingatlanon keletkező egyéb kommunális hulladék összegyűjtéséről,
átmeneti tárolásról, közszolgáltatás keretében történő - vagy ha nem lehetséges - egyéb úton
való kezeléséről,
6.§.
/1/ Települési szilárd hulladékot /háztartási és egyéb hulladék/ csak az erre a célra kijelölt és
legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, kijelölt szeméttelepen a vonatkozó üzemeltetési
szabályok és előírások szigorú betartásával lehet elhelyezni.
7.§.
/1/ Települési szilárd hulladéknak minősül:
Az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a
veszélyes hulladék és a radioaktív anyag kivételével.
/2/ Háztartási hulladéknak (szemét) minősül:
a lakásokban, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken
keletkezett szilárd hulladék, illetve a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából
származó hulladék, ha annak mennyisége nem haladja meg a napi 20kg-ot, vagy 20 litert.
/3/ Nem minősül települési kommunális hulladéknak a különleges (veszélyes) hulladék, az
állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes
hulladék, a nagyméretű, eredeti alakjában szabványos gyűjtő edényben le nem helyezhető
lom, göngyöleg.
8.§.
/1/ Az önkormányzat a közintézményeknél keletkező hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtő
tartályt (konténert) helyez ki.
/2/ A konténer az önkormányzat tulajdonát képezi, javítása, karbantartása a tulajdonos
kötelessége.

9.§.
/1/ A háztartási szemét gyűjtésére a tulajdonos szabványos szeméttároló tartájról köteles
gondoskodni, s azt szükség szerint, de legalább 2 havonta tisztítani.
/2/ A szemétgyűjtő tartályt az ingatlan határán (telekhatár) belül kell tárolni.
/3/ A tartályt a szemétszállítási napokon a közút mellett a telekingatlan elé kell helyezni, s azt
a kiürítés után, de legkésőbb 19 óráig el kell távolítani a közterületről.
10.§.
/1/ Az önkormányzat az összegyűlt települési hulladék elszállításáról a képviselő-testület által
meghirdetett nyilvános pályázatot elnyerő intézmény vagy vállalkozás (továbbiakban:
szolgáltató) útján gondoskodik.
/2/ A közszolgáltatás ellátásának feltételei:
-cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány,
-telephely,
-megfelelő eszközök (a pályázat elbírálásakor egyedi
mérlegelés tárgyát képezi).
/3/ A szolgáltatónak környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.
/4/ A pályázatot elnyerő szolgáltató megnevezését, a megbízás időtartamát a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
11.§.
/1/ A szolgáltató a település közigazgatási határain belül a szolgáltatás teljes körét valamennyi
tulajdonos és használó tekintetében köteles ellátni.
/2/ A szolgáltató a települési hulladék elszállításáról az önkormányzattal kötött megállapodás
szerinti gyakorisággal, meghatározott napokon, illetve a romló szerves anyag tartalmú
hulladék esetén legalább heti egy alkalommal, szállítóeszközével végzi.
/3/ A települési hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy szennyezést nem idézzen elő.
Szennyezés esetén az azt okozó köteles a szennyezett területet megtisztítani, fertőtleníteni.
/4/ A szolgáltatás a konténeres szállításra alkalmas gépjárművel végezhető.
/5/ A szállítás során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék ne szóródjon,
környezetterhelést nem idézzen elő.
/6/ A szolgáltatás ellátására vonatkozó további részletes szabályokat. Illetve a szolgáltatót
megillető díj összegét külön szerződés rögzíti.

/7/ A nem települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról az köteles
gondoskodni, akinél a szemét keletkezett.
/8/ A szemét rendszeres elszállításával megbízott köteles a kihelyezett gyűjtő tartályokban
lévő szemetet a szállítási szerződésben rögzített napokon elszállítani, a szállítás során
kiszóródott hulladékot felszedni.
/9/ Tilos a tartájban elhelyezni minden olyan hulladékot, amely a kiürítést nehezíti (pl:
drótfonat, faágak, izzó, salak, stb.
/10/ Tilos a megtelt szemétgyűjtő tartály mellé szemetet kiönteni. Azt zsákokba vagy egyéb
tároló edényekben kell elhelyezni.
/11/ A települési hulladéknak nem minősülő hulladék, szemét - amelynek egyéni
szeméttárolóba történő elhelyezése tiltott - gyűjtése és szemétlerakó helyre történő elszállítása
a tulajdonos, illetve használó kötelessége.
/12/ A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), illetve a napi szokásos mennyiséget
meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről az önkormányzat évente
legalább egyszer lomtalanítás keretében gondoskodik.
12.§.
/1/ A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás
szerinti gyakorisággal végzi - heti egy alkalommal.
13.§.
A szervezeti hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanok tulajdonosai a szolgáltatást kötelesek
igénybe venni.
14.§.
/1/ A rendszeres szemétszállításba bevont területeken az ingatlan tulajdonosa köteles a
rendelet ….. számú melléklete alapján meghatározott szemétszállítási díjat az önkormányzat
által megbízott személy részére megfizetni.
/2/ Nincs helye a szolgáltatási díj fizetési kötelezettség megállapításának, ahol nem lakott az
épület és ennek tényéről, várható időtartamáról a szolgáltatás korábbi igénybevevője
előzetesen értesíti a polgármesteri hivatalt.
/3/ A beépítetlen telek után szemétszállítási díj nem vehető ki.
/4/ A 65 életévüket betöltött egyedülálló vagy házas személyek az …. számú mellékletben
meghatározott díj 50 %-ának megfizetésére kötelezettek.

/5/ A lakóhelyüktől tartósan távollévők részére a díj mértékét a képviselő-testület egyedi
kérelem és környezettanulmány alapján mérsékelheti. A szemétszállítási díj befizetésének
nyilvántartása a Körjegyzőség feladata.
15.§.
Ingatlanok és közterületek tisztántartása
/1/ Az egyes ingatlanok tulajdonosa, használója köteles az ingatlanát és környezetét tisztán
tartani, gyomtól, gaztól megtisztítani, az ingatlan előtti közterület füvesítéséről, parkosításáról
lehetőleg gondoskodni.
/2/ Az ingatlan tulajdonosa és használója köteles gondoskodni:
a.) az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és
tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és síkosság
mentesítéséről,
b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és műtárgyi tisztántartásáról
c.) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
d.) a telekingatlanról és járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
/3/ A szórakozó, vendéglátó, és árusítóhelyek környezetét és az üzletek előtti árok és
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a használó, üzemeltető köteles tisztán tartani és a
hulladékot eltávolítani.
/4/ A községben átfolyó patakba, élővízfolyásokba, csapadékvíz elvezető árkokba bármilyen
hulladékot, trágyát bedobni, szennyvizet, trágyalét bevezetni, partjait szemét lerakással
szennyezni tilos!
/5/ Ivóvizet szolgáltató kútnál, közkifolyónál gépjárművet és egyéb szennyező tárgyat,
anyagot lemosni, mosni és állatot itatni tilos!
/6/ A közkifolyóra a víz továbbítására, vételezésére szolgáló tömlőt felszerelni tilos!
/7/ Építési, bontási, felújítási munkálatok végzése során keletkező építési törmeléket,
hulladékot a közterületről folyamatosan, de legkésőbb 10 napon belül el kell szállítani és a
területet meg kell tisztítani.
/8/ Ha bármely anyag szállításánál, fel és lerakásánál a közterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézője köteles azt azonnal megszüntetni.
/9/ Közterületen lévő növények rongálása, csonkítása, leszakítása tilos!
/10/ A parkosított füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos!
/11/ Szemetet, avart elégetni csak szélcsendes időben szabad úgy, hogy a füst a szomszédos
ingatlan tulajdonosát, használóját ne zavarja.

Záró rendelkezések
16.§.
/1/ A települési szilárd hulladék gyűjtésével, kezelésével, elszállításával, valamint a
köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések betartását a Körjegyzőség köteles rendszeresen
ellenőrizni.
/2/ Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, vagy a tiltó rendelkezéseket nem tartja be feltéve, hogy a cselekménye magasabb szintű büntető rendelkezések alá nem esik szabálysértést követ el, mely 10.000. Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
/3/ A Körjegyzőség az /1/ bekezdésben meghatározott ellenőrzési kötelezettség során a
szabálysértők elkövetőjével szemben helyszíni bírságot szabhat ki.
17.§.
E rendelet a 14.§ kivételével 1999. november 1-től lépő hatályba.
E rendelet 14. §-a 2000. január 1-től lép hatályba.

Dr. Brenda Péter
polgármester

Pintér Jánosné
körjegyző

