Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt.
rendelete
a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról.
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az 1/1986. (II.21.) ÉVMEüM rendelet, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A rendelet célja a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő - közszolgáltatás
útján megvalósuló - kötelező közszolgáltatás szabályozása, a köztisztasági és
közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti
értékek védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység
kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.
(2) Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgáltatást szervez a
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására oly
módon, hogy csatlakozik az Ágasegyháza önkormányzata által működtetett szolgáltatáshoz.
(3) Szentkirály község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve
használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben
meghatározott módon köteles gondoskodni, a köztisztasági előírásoknak eleget tenni.
Közterületek tisztántartása
2. §
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldfelületek, parkok fenntartásáról az
önkormányzat
egyrészt
parkgondozó
alkalmazásával,
másrészt
az
érintett
ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti járdát tisztántartani, a havat eltakarítani,
síkosság-mentesítést végezni, az úttestig terjedő területen lévő fákat, növényeket gondozni,
a vízelvezetésről gondoskodni, ideértve a vízelvezető árok és az útpadka karbantartását,
szemét- és gyommentesítését is.
(2) Az önkormányzat köteles a belterület közhasználatú tereit, a parkokat és a köztemetőt
tisztántartani, azok szemétgyűjtővel való felszerelését megoldani.
(3) Szórakozóhelyek és üzletek, valamint más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzlet
használója köteles tisztántartani (tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből
származik-e), továbbá a síkosság-mentesítést, és hóeltakarítást megoldani.
(4) Utcai árusok kötelesek gondoskodni a részükre kijelölt hely és környékének
tisztántartásáról, árusítás utáni rendbetételéről.
3. §

Tilos:
- Az úttestet, járdát, egyéb közterületet a közterület felszerelési, berendezési tárgyait
szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni.
- Közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani, leszakítani.
- Parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetés-ellenesen használni.
- Közterületen a közlekedési eszközöket, vagy más gépeket, berendezéseket tisztítani,
mosni, és más ezekkel összefüggő szennyező tevékenységet végezni.
- Járműveket, berendezéseket huzamos időn át vagy rendszeresen közterületen tartani.
- Parkba és játszótérre járművet bevinni, ott azzal közlekedni.
- Kutyákat játszótérre vagy parkba beengedni. Az általuk közterületen okozott szennyeződés
eltávolításáról a kutya gazdája köteles gondoskodni.
- Kutyákat élelmiszer- és vendéglátó üzletekbe, szórakozóhelyekre, közművelődési és
oktatási, valamint egészségügyi intézményekbe bevinni (még pórázon sem).
- Közterületen kutyát póráz nélkül szabadon tartani (harapós kutyát még szájkosárral is el
kell látni).
4. §
Mindennemű építési, bontási valamint tatarozási és közműépítéssel járó burkolat vagy
talajmunkát úgy kell elvégezni, hogy annak befejezése után a vízelvezetés biztosítva legyen.
Kiépített vízelvezető árok esetében az eredeti állapot helyreállítását a kivitelezőnek el kell
végeznie.
5. §
Az istállótrágya és trágyalé tárolását úgy kell megoldani, hogy a fertőzés veszélye minimális
legyen. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy trágyalé az ivó- vagy folyóvizet ne
szennyezhesse.
A közszolgáltatás ellátása1
6. §
(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, begyűjtésével, szállításával kapcsolatos kötelező
közszolgáltatási feladatokat a Saubermacher Magyarország Kft. (székhely: Kecskemét,
Strázsa u.7. adószám: 10322167-2-43, továbbiakban: Szolgáltató) a települési szilárd
hulladék egyes összetevőinek házhoz menő gyűjtésével, gyűjtőponton történő elkülönített
(szelektív) gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely:
6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/b. adószám: 14145805-2-03 továbbiakban:
Hulladékkezelő Szolgáltató) látja el közszolgáltatási szerződés alapján, az abban
meghatározott időtartamig.
(2) A tulajdonos köteles a Szolgáltató és a Hulladékkezelő Szolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást igénybe venni.
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai2
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7. §
(1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell
érvényesíteni:
a) a települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való
ürítéskor ne szóródjon szét, porszennyezést ne okozzon, és környezetterhelést egyéb
módon sem idézzen elő.
b) a települési szilárd hulladék gyűjtése 80 literes gyűjtőedényekben és konténerekben
történik, heti egy alkalommal. A zsákos házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi
egy alkalommal, a komposztálható hulladékok elszállítása kéthetente (április 15 és
november 15-e között) történik a Hulladékkezelő Szolgáltató által térítésmentesen
biztosított zsákban elhelyezve az ingatlanok előtti közterületről.
(2) A Szolgáltató feladatai különösen a következők:
a) a rendelet hatálya alá tartozó települési hulladékot köteles rendszeresen gyűjteni és
elszállítani,
b) a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően
köteles ellátni,
c) köteles tevékenységéről a képviselő-testületnek évente egy alkalommal beszámolni,
d) gondoskodik az önkormányzat intézményeinél (80 literes kukaedények a
Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Általános Iskola, Tornacsarnok, Művelődési Ház,
Faluház, Egészségház, Idősek Klubja, Idősek Otthonháza intézményeknél), valamint a
temetőben (2 db nyitott 4.000 literes fém konténer) keletkező hulladékok
elszállításáról.
(3) A Hulladékkezelő Szolgáltató feladatai különösen a következők:
a) A Hulladékkezelő Szolgáltató a tulajdonos részére a település közterületén lévő
szelektív hulladékgyűjtő pont igénybevételét térítésmentesen biztosítja.
b) A hulladékgyűjtő ponton elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír és üveg elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak
megfelelően.
c) A Hulladékkezelő Szolgáltató hulladékgyűjtő ponton lévő edényeket járatterve szerint,
az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal, de legalább hetente egyszer üríti.
d) A házhoz menő begyűjtő járattal történő elkülönített (szelektív) hulladék begyűjtését
fakultatív szolgáltatásként jogosult ellátni, azzal, hogy az e tevékenységből származó
nyereség kizárólag annak fenntartására és fejlesztésére fordítható.
(4) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
a) a települési szilárd hulladék keletkezését alacsony szinten tartsa,
b) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon és helyen
gondoskodjon,
d) az újrahasznosítható hulladékokat (papír hulladék, műanyag hulladék, üveg hulladék)
elkülönítetten (szelektíven) történő gyűjtését követően a Polgármesteri Hivatal épülete
mellett, közterületen kialakított gyűjtőponton vagy a Hulladékkezelő Közszolgáltató
által biztosított zsákban helyezze el,
e) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az 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,
f) a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodjon.

(5) Az önkormányzat kötelezettségei:
a) a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék továbbá újrahasznosítható
hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának megszervezése,
b) az önkormányzati intézmények és a belterületi háztartások 80 literes gyűjtőedénnyel,
illetve a külterületi lakosság 4.000 literes gyűjtőkonténerrel történő ellátása,
c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának, vagy
ingyenességének megállapítása,
d) a gépkocsiforduló helyek kialakítása,
e) téli időszakban a hó- és síkosság mentes úthálózat biztosítása,
f) haladéktalanul bejelenteni azokat a körülményeket, amelyek akadályozzák a
Szolgáltatót és a Hulladékkezelő Szolgáltatót a tevékenység elvégzésében,
g) tájékoztatni a lakosságot, hogy a hulladéktároló gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak
nem minősülő, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot, illetve veszélyes
hulladékot, forró hamut, építési törmeléket nem lehet elhelyezni.
h) tájékoztatni a lakosságot az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésének és
elhelyezésének részletes szabályairól.
(6) A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a
tulajdonos kizárólag a Szolgáltatótól és a Hulladékkezelő Szolgáltatótól veheti igénybe.
(7) A Szolgáltató és a Hulladékkezelő Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás igénybevétele
a háztartások tekintetében ingyenes.
(8)
A
településen
működő
gazdálkodó
szervezetek
a
közszolgáltatást
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben szabályozott módon kötelesek
igénybe venni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás díjára egyedi szerződést kötnek
a Szolgáltatóval.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek.
8. §
(1) A tulajdonosnak a gyűjtőedényt az ingatlanon belül, lehetőleg védett helyen kell tárolni.
(2) Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét,
egészségét.
(3) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a megjelölt időben,
közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni.
(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó
közérzetének, illetve a településképnek indokolatlan megzavarásával.
(5) Az önkormányzat a település külterületén az alábbi kijelölt szemétgyűjtő helyeket jelöli ki,
ahová a háztartási hulladék gyűjtésére 4.000 literes fém konténereket rendszeresít: volt
Alkotmány tsz. irodája, Olasz-tanyák, Győrfy-major, Kossuth-major, Benzinkút.
(6) A szemétgyűjtő helyek fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata.
A közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek

9. §
(1) A Szolgáltató évente egy (igény szerint kettő) alkalommal lomtalanítási akciót szervez az
önkormányzattal egyeztetett, illetve az önkormányzat által megjelölt időpontban. A
lomtalanítás a háztartásban keletkező szokásos mennyiségen felüli települési szilárd
hulladékokra és a nagyméretű berendezési tárgyak (bútorok, háztartási eszközök)
elszállítására terjed ki.
(2) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot erre a célra kihelyezett nyitott
konténerekben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(3) A lomtalanítás nem terjed ki veszélyes, illetve kommunális hulladéklerakóban nem
kezelhető (trágya, állati tetem) hulladékok, építési törmelékek és vállalkozói tevékenységből
származó hulladék elszállítására.

Értelmező rendelkezések
10.§
E rendelet alkalmazásában:
települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék
nem minősül települési szilárd hulladéknak: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég,
a hó, a folyékony tűz-, vagy robbanásveszélyes illetve a mérgező vagy fertőző anyag, a 100
litert meghaladó mennyiségű építési törmelék, a sár, a kerti és gazdasági hulladék, a falomb,
valamint a gazdasági tevékenységből származó hulladék, amelynek mennyisége meghaladja
a szállításonkénti 100 litert
háztartás: a lakás, a pihenés és üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az
adott ingatlan magántulajdon, vagy közös tulajdon-e
tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek ingatlanán települési
szilárd hulladék keletkezik
Szolgáltató: Szentkirály község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő
közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő díj
közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területrészlet (közút,
járda, tér, közpark)
hulladékgyűjtő pont3: az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére szolgáló közterületen
kialakított gyűjtőhely.
Vegyes és záró rendelkezések
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11. §

(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 3/1991/V.9./ ökt.r.,és a 8/1992.( VII.20.) ökt.rendelet.
„Jogharmonizációs záradék:*
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Szentkirály, 2004. március 5.
Szabó Gellért
polgármester

*= 10/2009.(XI.20.) ökt. rendelet
szerinti módosítás.
Hatálybalépés: 2009.XI.20.

Szabó Mária
jegyző

