Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2014.( IX. ___.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek
tisztántartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása ( t e r v e z e t )
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. pontjában
meghatározott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban:Ht.) 35. §-a és a 88. § (4) bekezdésének a felhatalmazása alapján a települési
hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi
szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az
épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a
tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya Bogács közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Bogács közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra,
birtokosra, vagyonkezelőre (továbbiakban :ingatlanhasználó), valamint minden Bogács közigazgatási
területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül
attól, hogy a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás
feladatokra.
3.§
Értelmező rendelkezések
Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei, továbbá a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény és a Közbeszerzésekről szóló törvény szerinti tartalommal kell
alkalmazni, értelmezni.
II. fejezet
4.§
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
(1)

Bogács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására,
ártalmatlanítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat
közszolgáltató útján látja el. Az önkormányzat feladata e tekintetben különösen:

a.) a helyi közszolgáltatás körében tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának megszervezése
b.) a közszolgáltató kiválasztása közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződés megkötése
c.) gondoskodás a hulladék elhelyezésére szolgáló helyszín kijelöléséről, kialakításáról,fenntartásáról,
üzemeltetéséről, megszüntetéséről és azt követő rekultivációjáról
d.) a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása rendelet útján
e.) a hulladékkal kapcsolatos jogszabályban megállapított hatósági jogkörök gyakorlása.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed:

a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres, illetve alkalmi
elszállítására
b) az ingatlanon összegyűjtött és a lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállítására
c) a hulladék ártalmatlanítására, kezelésére szolgáló létesítmény, továbbá a begyűjtőhelyek
( hulladékgyűjtőudvar, -sziget, átrakóállomás, gyűjtőpont) működtetésére, üzemeltetésére
d) az önkormányzat önként vállalt feladataként a települési hulladék egyes összetevőinek
szelektív módon történő begyűjtésére
(3) A település közigazgatási területén a hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatást Bogács Község Önkormányzat megbízásából az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
(5350 Tiszafüred, Húszöles utca 149.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. A
közszolgáltató a helyi közszolgáltatást alvállalkozó útján is végezheti. A közszolgáltató a
bevont alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna.
(4) Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Főfelügyelőség 2014. június 24-én kelt, 14/551823/2013. iktatószámú határozatban kiadott módosított engedélye és az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) 2014. április 30-án kelt C/I. osztályú
minősítőokirata alapján végzi.
(5) Közszolgáltató telephelye: Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred,
külterület 0409/11 hrsz.
5.§

A Közszolgáltató kötelezettségei
A Közszolgáltató köteles:
a) a hulladék gyűjtésével, begyűjtésével, szállításával, hasznosításával, ártalmatlanításával
kapcsolatos feladatokat teljes körűen – e rendeletben, továbbá a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm.
rendeletben, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségek
maradéktalan teljesítése mellett – ellátni.
b) a hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról gondoskodni.
c) az ingatlanhasználóval kötött, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó egyedi közüzemi szerződésben foglalt mennyiségű hulladékot elszállítani
d) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés eltakarításáról gondoskodni, a Közszolgáltató hibájából a begyűjtés során a
gyűjtőedényben okozott kárt megtéríteni vagy saját költségén megjavítani.

e) az ingatlanhasználó közszolgáltatás szüneteltetésére, mentességre vagy kedvezmény
megadására irányuló kérelmére 15 napon belül írásban válaszolni.
f) A szelektív hulladékgyűjtéshez a hulladékgyűjtő szigeteken a speciális hulladékgyűjtő
edényeket biztosítani és ürítését olyan gyakorisággal végezni, hogy a hulladék
gyűjtőedényekben való elhelyezése ne legyen akadályoztatva. A szelektíven gyűjtött hulladék
átvételét, elszállítását, kezelését a Közszolgáltató térítésmentesen végzi.
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
6. §
(1)Az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és
helyen gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak átadni.
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
részére a megadott szállítási napon átadni, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
d) a szabványos gyűjtőedényt szállítási napon kívül az ingatlanon belül kell tárolni.
e) szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé 6:00 óráig kell kihelyezni.
f) a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb
jogviszony folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
g) az ingatlanhasználó kérheti írásban a Közszolgáltatótól a kötelező szolgáltatás
szüneteltetését a beépítetlen ingatlan esetében.
h) az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán ipari, kereskedelmi szolgáltató és egyéb
tevékenységből keletkezik hulladék, köteles az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és annak begyűjtésére, elszállítására a
közszolgáltatást a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján igénybe venni.
i) Az ingatlanhasználónak lehetősége van a hulladék egyes összetevőit (üveg, papír, műanyag)
elkülönítetten gyűjteni, és elhelyezni a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül a
közszolgáltató által közterületen erre a célra kialakított hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett
speciális gyűjtőedényekben.
(2) Tilos hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon –
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelező igénybe vétele
7. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre,
hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlanhasználó köteles az önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék

nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a
hulladék kezeléséről gondoskodik.
(4) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, valamint a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(5)Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék –árusító, szolgáltató vagy
egyéb gazdasági tevékenység folytán –közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére
kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az
önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A
közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az önkormányzat az általa
szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
8. §
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles biztosítani. Az ingatlantulajdonos, ha a
gyűjtőedények űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot alkalomszerűen kíván elszállíttatni, úgy
Közszolgáltató által azonosító jellel ellátott, e célra rendszeresített zsákkal megteheti. Ez a zsák az
ürítés díját is magába foglalja.
(2) A gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A
helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát,
minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az önkormányzat egyetértésével állapítja meg a
keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembe vételével.
(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága Bogács közigazgatási területén hetente egy alkalom.
A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9.§
A gyűjtőedények elhelyezése
(1) Az ingatlanhasználó a Szolgáltató által biztosított gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni nem lehet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közterületen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 20:00 órától
lehet kihelyezni a közterületre, és a szállítás napján 20:00 óráig a közterületről el kell távolítani.
A hulladék szállítás rendje: május 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban - a rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott területen -, minden héten szombati napon, ezen túlmenően pedig
minden hétfői napon történik.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) Az edény használója köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról minimum havi egy
alkalommal.
(5) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
10. §

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg
b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg
c) 120 literes zsákban elhelyezhető legfeljebb 20 kg
d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy megfagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt
üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé,
illetve használhatóvá tenni. Az így keletkezett károkért Közszolgáltató nem felel.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet,
építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
11. §
(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató kizárólag a
települési önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(2) Bogács közigazgatási területén keletkező és összegyűjtött hulladék Tiszafüred Regionális
Hulladékkezelő Központban helyezhető el.
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
12. §
A jelen rendelet 4. § (2) bekezdés b. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató térítés ellenében gondoskodik. A Szolgáltató előre
meghirdetett időpontban évente egy alkalommal lomtalanítás során - a hulladékbirtokos számára
ingyenesen - begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékot.
A lom a közterületre a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezhető ki, hogy az a közlekedést
ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakható ki építési törmelék, veszélyes
hulladék, járműroncs, növényi hulladék és nyesedék.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
13. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjára a Ht. rendelkezései az irányadók.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében negyedévente utólag köteles megfizetni.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.
(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók
módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
Az üdülőtulajdonosokra vonatkozó rendelkezések

14. §
(1) A településen üdülőingatlannal, valamint időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok
a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatást 6 hónap időtartamban kötelesek igénybe venni.

(2) Az üdülőingatlan tulajdonosa /használója köteles időlegesen használt ingatlanoknál a fenti
időtartalomra szükségleteiknek megfelelő 1db rendszeresített gyűjtőedényt igénybe venni, de köteles
minimum a 60 literes gyűjtőedény éves díjának 50%-át megfizetni.
15. §
Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezések
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Ht. 31. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Azok a gazdálkodó szerveztek, melyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezetttelepülési hulladék ártalmatlanítására alkalmas-hulladékgazdálkodási berendezéssel, létesítménnyel
rendelkeznek, a kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól mentesülnek, ha a tevékenységük során
képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben
gondoskodnak.
(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.
(4) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az
előírások szerint nem veszi igénybe, az írásbeli szerződést a közszolgáltatóval nem köti meg, a
közszolgáltató felhívja a gazdálkodó szervezetet a szerződés megkötésére.
16.§
Díjfizetési mentességek
Mentesül az ingatlanhasználó – a Szolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1. napjától - a
közszolgáltatás díjának megfizetése alól:
(1) ha az ingatlan beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik;
(2)

lakó- és üdülő ingatlan esetében akkor, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 3
hónapot meghaladó folyamatos távollétét bejelenti – 15 nappal a tárgyhónap kezdete előtt, a
távolléti időtartam pontos megjelölésével - a szolgáltatónak, és az ingatlant ezalatt az idő alatt
más sem használja;

(3) azon közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, aki a településen lakóhellyel rendelkezik, az
ingatlanán egyedül él, a 70. életévét betöltötte, díjhátraléka nincs, vagy azt a kedvezményre való
jogosultságára vonatkozó kérelem benyújtásáig rendezte, és nem folytat szálláshely üzemeltetési
tevékenységet.
(4) A (3) bekezdésben szabályozott mentesség iránti kérelmet írásban a Polgármesteri Hivatalban lehet
előterjeszteni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell: életkoráról, az ingatlanra
vonatkozó jogosultságáról, arról, hogy az ingatlant egyedül használja, és nem folytat szálláshely
üzemeltetési tevékenységet. Amennyiben a kérelmező körülményei oly módon változnak meg,
hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alapján a kedvezményre nem jogosult,
jogosultságának megszűnését haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Polgármesteri
Hivatalban.
(5) Amennyiben a kérelem a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, kérelmező a
kérelem benyújtását követő hónap első napjától mentesül a szemétszállítási díj fizetésének
kötelezettsége alól. Az Önkormányzat minden negyedév második hónapjának 25. napjáig írásban
tájékoztatja a Szolgáltatót a következő számlázási időszakban mentességben részesülők listájáról.
Az Önkormányzat a mentesek díját negyedévente a Szolgáltatónak – számlája alapján – megtéríti.
17.§
Személyes adatkezelésre vonatkozó szabályok

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
Ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok
feltüntetésével.
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a
Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi
CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. 65. § (2) bekezdése
alapján a természetes személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási szerződéses
jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig kezelheti.
A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az Ingatlantulajdonos személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása
és működtetése.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások.
18. §
Ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények
működése során keletkezett hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosoknak a Ht.-ben megjelölt, a
hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
III. fejezet
AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
19.§
A közterület szervezett, rendszeres tisztántartásáról egyrészt az Önkormányzat saját munkaszervezete
útján, másrészt az érintett tulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
20.§
Önkormányzat feladatai
Közutak, közparkok, közkertek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró
tisztántartása, síkosság mentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása a munkaszervezet
feladata. Ennek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
a) a közutak, terek útburkolatai és az ezeket szegélyező járdák a nyilvános lépcsők, a
közterületen lévő árkok, és ezek műtárgyai tisztántartását az ott keletkezett szemét
összegyűjtését és elszállítását,
b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését, és tisztántartását,
c) a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek
megvalósítása érdekében,
d) zöldterületi, parkfenntartási munkákat.

21.§
Ingatlantulajdonosok feladatai
(1) Az ingatlan tulajdonosa szükség szerinti gyakorisággal köteles gondoskodni:
a) 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)
hóeltakarításról és síkosság-mentesítésről, a gyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról,
b) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz
akadálymentes elvezetéséről
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra
szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról,
d) beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
(3) Az ingatlan előtti járdaszakaszt az ingatlantulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban
legkésőbb reggel hét óráig köteles letakarítani - társasházaknál a közös képviselő köteles a
járdaszakasz letakarítását megszervezni - és az így összegyűjtött szemetet a háztartási hulladékkal
együtt elszállíttatni.
(4) Az ingatlanon összegyűjtött havat kizárólag az engedélyezett, kijelölt területre szabad elszállítani,
illetve elhelyezni.
(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési szerelési munka stb. céljára) történő
használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles
tisztántartani.
(6) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
tulajdonosának, illetve tényleges használójának a kötelessége.
22.§
(1) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkező szemetet, felaprított kerti
hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő tartályba kötelesek elhelyezni.
(2) Amennyiben a 30 liter/nap mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű szemét keletkezett,
annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
23.§
Közterületre vonatkozó egyéb rendelkezések
(1) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos, kivéve Szilveszterkor és a (2) bekezdésben megjelölt
rendezvényeken, valamint vendéglátóipari üzletek kerthelyiségeiben. Tilos továbbá közterületen sportpálya bejáratának 10 m-es körzetét kivéve - csomagolatlan tökmag és napraforgómag
árusítása.
(2) 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, a
keletkezett szemét elszállításáról, mely munkák elvégzése érdekében környezetvédelmi
engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kell megállapodást kötni.

24.§
(1) A meglévő szikkasztó-, vízelvezető-árok megszüntetése / feltöltése, betemetése / csak külön
engedély alapján lehetséges, amely tartalmazza a csapadékvíz-elvezetés módját.
(2) Tilos a gépjárművek mosása parkokban, valamint közkifolyók 100 m-es körzetében.
(3) Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvízvételére szabad
használni.
25.§
(1) Tilos közterületen szemetelni, úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel
(szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni.
(2) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. 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.
(3) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni,
ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályokba helyezhető, az erre alkalmas eszközöket az
eb sétáltatója köteles magánál tartani.
26.§
(1) Hókupacot tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jeleken,
c) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél oly módon, hogy a fel és
leszállást akadályozza,
d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb
közlétesítmény lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) illetve köré,
e) kapubejárat elé, annak szélességében,
f) a fák törzsének 2 m-es körzetén belül.
(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.) klorid
tartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a
vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok
tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.
(3) Klorid - tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén fokozott
figyelemmel a kiszórt mennyiségre történhet (max. 15 gr/m2).
27.§
1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos.
(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos, kivéve, ha a rendeltetéstől
eltérő használatot a polgármester engedélyezi.
(4) Fákon, 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) A közterület szennyezésével tilos az ott elhelyezett gyűjtő edényzetből szemetet kiöntetni, kivenni,
abban guberálni.
(6) Minden olyan tevékenység rendeltetésellenes használatnak minősül, amely a (3) bekezdés alapján
kiadott engedélytől eltér, illetőleg engedély nélkül végeznek, és az nem felel meg a terület eredeti
rendeltetésének.
IV. fejezet
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

28.§
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A
település belterületén május 15. és szeptember 15. közötti időszakban az avar égetése tilos.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetre tűzvagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély
esetén, vagy ha arra szükség van, a tűzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól jelen rendelet nem ad felmentést.
V. fejezet
29.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A rendelet a 2015. január 1-jén lép hatályban.
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól szóló többször
módosított egységes szerkezetbe foglalt 13/2006 (VIII.29.) önkormányzati rendelete.
Bogács, 2014. szeptember …
Csendesné Farkas Edit sk.
polgármester

dr. Papp Adrienn sk.
jegyző

1. melléklet
A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNY
TÍPUSOK

I. Lakóövezetben rendszeresített MSZ 840 EN szabványnak megfelelő gyűjtőedény típusok:
a)
b)

60 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény

II. Kiegészítésként:
Szolgáltató jelzésével ellátott műanyagzsák

2. számú melléklet
A rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakhoz, a szombati szemétszállításba bevont utcák
felsorolása
-

Akác,
Boróka,
Bükk,
Fenyő,
Fürdő,
Gyöngyvirág,
Harkály,
Hóvirág,
Juhar,
Kökény,
Mogyoró,
Mókus,
Őz,
Rigó,
Sas,
Som,
Szarvas,
Szil,
Tölgy,

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
…../2014. (IX. .) önkormányzati rendelete
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az
előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.
Társadalmi hatás:
Nincs.
Gazdasági, költségvetési hatások:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor
összességében a hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról az ingatlanhasználóknak maguknak
kellene gondoskodni a jogszabályokban előírt módon. Az Önkormányzat költségvetésére a
rendelettervezet szereplő díjfizetési kedvezmények lehetnek hatással.
Környezeti és egészségi következmények:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele a település lakói számára élhetőbb, tisztább
környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklődnek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A jogszabály megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdése és 35.§-a kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére.
Ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményezne, ha nem tenne eleget a képviselő-testület a
törvényi kötelezettségének.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Nem igényel többlet feltételt
az eddigiekhez képest.
dr. Papp Adrienn
jegyző

