SZIGETBECSE xÖzsÉ cÖtt+xonnnÁnyzer
t4/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a kőztisztaságróI é s a szervezett kóztisztasági közszo|gáltatás
kötelező igé nybevé telé ről
azI/2013. (I.30.); a 24/2012. (KI. 1.); a 13/2012. (V.30.); a 10/2012. (IV.25.) é s a 2/2012.
(II. 14.) önkormdnyzati reneleletekkel törté nt módosí ttisokkul egysé ges szerkezetben
Szigetbecse Közsé gi Önkonnányzat Ké pviselő_testtilete a lruIladé kgazdálkodásról szóló 2000. é vi
XLIII. törvé rry (továbbiakbarr: Hgt.) 23. $-barr,24' $ (l) bekezdé sé betl,a környezet vé delmé rrek
általános szabályairól szóló l995. LIII. tv.46. $ (l) bekezdé sé nek c) pontjábarr, é s a lrelyi
örrkormányzatokról szóló módosí tott l990' é vi LXV. tv. 16. s (l) bekezdé sé benszereplő
felhatalnazás alapjárr az alábbi rerrdeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezé sek
1. s E rerrdelet cé l.ia azol<nak a lrelyi szabályoknak a rnegállapí tása. arnelyek biztosí thatják a közsé g
köztisztaságával összeftiggő feladatok erednré nyes r'é _sreha.jtását. a köztisztasági szolgáltatás
el

látásának é s igé nybevé telé nek rend.jé t.

2.s E rendelet hatálya

a közsé g közigazgaÍ ási területé re te{ed ki.

A rendelet hatálya a közsé g kozigazgatási területé n kiterjed a magánszemé lyekre. a jogi
szemé lyekre illetve jogi szerrré lyisé ggel nern rendelkezo egyé b szervezetekre.

3. s
4.

s (l) A

rendelet hatálya kiterjed a teleptilé si htrlladé k (továbbiakban: htrlladé k) g1,í ijté sé re'

begyűj té sé re . száll í tására é s áfi

a

l

rrrat lan í tásár'a.

tovább i keze l é sé re.

(2) Nern terjed ki a rendelet liatálya a veszé lyes hulladé kokra é s a velük összefüggő

tevé kenysé gre.

(3) Nem rninőstil telepiilé si szilárd hulladé knak a k|ilörrleges (veszé lyes) hLrlladé k. az állati lrLrlla'
trágya,jé g, hó. sár. fer1őzo vagy robbarrásveszé lyes an}'ag. a tűzveszé lyes hLrlladé k. a nag1'nlé rettli.
eredeti alakjában a szabvárry''os gyÍ iItőedé nybe tletn helvezlrető gclngr'öleu. az é pí té sié s bontási
hulladé k.

5. s (1) A ké pviselő-testiilet a közsé g

terí .ileté na teleptilé sí szilárd hLrlladé k összegyÍ ijté sé t'
elszállí tását é s ártalomnrentes elhelyezé sé tszervezett - az 3. sz' rnellé kletben nregnevezetÍ szolgáltató
(továbbiakban: szolgáltató) által vé gzett - helyi közszolgáltatás ú tján biztosí tja.

A heIyi közszolgáltatással ellátott ter|ileten Ié vő ingatIan tLrlajdonosa. lrasználó.ia, bé rlő_ie.
(továbbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanorr keletkező szilárd hLrlladé k elhelyezé sé t - a jelerr
önkormálryzati rerrdeletbett meghatározott nródon - a közszolgáltatás igé nybevé tele ú tján köteleS
biztosí tani, ha jogszabály vagy hatósági határozat elté rően nern rendelkezik.
(2)

6.s (l) Az

5. $ (1) bekezdé sé berr meghatározott kotelezettsé g kiterjed a gazdálkodó szervezetekre is,
ha jogszabályokban meghatározott felté telekkel. megfelelő hasznosí tó vagy ártalmatlaní tr5 eljárás.
berendezé s, lé tesí tnré rrvaIkal nrazásáva l

saj

át l1laga l]elll

te lj

esí ti.

(2) Gazdálkodó Szervezet akl<or köteIes a közszolgáltatás

igé nyber,é telé re.ha

a

gazdasági

tevé kenysé gé veIösszefiiggé sben keletkezett teleptilé si hLrIladé kának kezelé sé ról

a) a Hgt. 13. Q-ban foglaltakuak n-regl'eleloen nem gondoskodik,
b) azon a telep|iIé sen ahoI a gazdálkodó szervezet teleptilé si hullaclé ka keletkezik

a

közszolgáltatás kereté ben nyú rjtott telepiilé si htrlladé kkezelé s - a feltigyelősé g álÍ al igazoltan

--

körrryezeti szenrporrtból
megoldással töfté nik,

a Hgt. l3.

$-ban nreshatározottaknál lé rryegesen kedvezobb
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c) a környezetvé deIrni feli-igyelősé g eljárását az köteles kezderné nyezrri. aki aközszolgáltatást nem
kí vánja igé nybe veIrtli. Az eljárás.jogerős befejezé sé ig a közszolgáltatás igé n1,bevé tele kötelező'

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, arnelyek a kötelező közszolgáltatást nenr veszik igé nybe, a k|iIön
jogszabályokban rneghaÍ ározotÍ módon é s tartalomtnal kötelesek a tevé kenysé gük során keletkező
hLrlladé k rnenrryisé gé t é s osszeté telé t fajtánké rrt nyilvárrtattani, az általuk vé gzett kezelé sről, a kezelt é s
a kezelé s eredrné nyé ből származő lrulladé kokróI nyilvántaftási, a kezelőIé tesí trné nyekműködé sé ről
üzemrraplót vezeÍ ni, é s ezekről a polgármesternek bejelenté st tenni. A gazdálkodó szervezetek a
közszolgáltatás alá nem taftozó hulladé kuk rnerrnyisé gé ről. összeté telé ről, keletkezé sé nek forrásáról é s
kezelé sé rrekrnódj áró l kötelesek a po gármester1 táj é koztatn i.
l

($ Az a tulajdonos,

akinek irlgatlanán teleptilé si szilárd hulIadé k keletkezik, de az ingatlana

egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett szé khelyé ül,telephelyé til, fióktelepé iil is szolgál, köteles

a települé si szilárd hulladé kát a gazdálkodó szervezetnek aZ irrgatlanon folytatott gazdasági
tevé kenysé gesorán keletkezett telepiilé si szilárd lrLrlladé któl elktilöní tetten kezelni é s arra a
közszolgáltatást igé nybe venni.
(5) A szervezettközszolgáltatást
szolgáltatónak rnegfi zetn i.

a tulajdonos köteles igé nybe venrti é s a jelen rendelet szerinti dí jat a

(6) Az é pí té sié s bontási hLrIladé kot az é pí Í teÍ őköteles - kÍ "ilön jo_eszabályokban meghatározottak
betartásával - a telep|ilé si hLrlladé któl elktjlöní tetten IrLrlladé kgyűjtő edé nyben gyŰrjteni, é s annak a
kiielölt hLrlladé klerakó helyen tör1é nő elhelyezé sé r"ől gondoskodni.

7. $

A

köztisztaság rnegőrzé sé ben nrindenki köteles hathatósarr közrenrú iködni é s a telep|ilé si
közterület) szennyeződé sé t, fertőzé sé t eredrné rryező tevé kenysé gtől, illetőleg

környezet (ktilönösen:

magatartástó l tartózkodn i.

Az ingatlanok
8.s (1) Azingatlan

II. fe.iezet
é s közterületek tisztántartása

tr'rlajdonosa köteles gorrdoskodni:

Az irrgatlan előtti járda (árda lriárryában egy rné ter szé les ter|iletsáv. illetőleg ha a járda mellett zöld
sáv is van, az Úrttestig terjedő teljes teriilet) továbbá a járda é s az űt közötti kié pí tettvagy kié pí tetlen

a)

teriilet gorrdozásáról. tisztántartásáról. szelné t é s g1'otnIletrtesí té sé r'ől.
b) A járdaszakasz nlelletti rlyí lt árok é s eIrnek nlí itár'g)'ai tisztántartásáról.

gyoll-}lnelltesí té sé rol.

c) Tornbtelken a ktiIön tulajdonban álló eg1,es é piiletek _tyalogtls nregközelí té sé re é s körÍ -iljárásra
szolgáló teriilet tisztántartásáról. a csapadé kví z zaval1alan lefolyását akadáIyozó anyagok é s más
hul ladé kok eltávol í tásáró l.

d)
e)

Az ingatlan tisztántartásáról
A telekirrgatlarrról a járdára

é s gyommentesí té sé ről.
é s az ú ttest fölé nyirló ágak é s bokrok megfelelo nyesé sé ről.

(2) Ké t szonrszé dos ter|ilet, é piilet közötti közforgalrni teriiletsáv vagy átjáró eseté ben a tisztárrtartási
kötelezettsé g a ttrlajdonosok között 50_50 %-ban oszlik nreg.

Az iizletek é s egyé b elárusí tó helyek, vendé glátó egysé ge, inté zrné nyeké s szolgáltató egysé gek
előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda rnellett zöldsáv is van, az Í rttestig terjedő teljes teri-iletet - a
nyitvatar1ás ideje alatt a tulajdonos köteles tisztán taftatli.
(3)

Az

ingatlan elotti .iárdát a tLrlajdonos llapollta rnincl a té li. rnind a rryári idijszakban, legké sőbb
reggel 7 őráig, köteles letakarí tani é s a htrlladé l<ot az összegyÍ i|tött háztar1ási hLrlladé kkal egyÍ .itt
elszállí tani.
(4)

(5) A közterületek tisztárrtaftása időbeni korlátozás né lktil vé gezhető. a (4) bekezdé sben foglaltak
kivé telé vel.

3

A köztertilet rendelteté sé től elté ro cé lra (árusí tás, é pí té si,szerelé si munka stb. cé |jára) törté nő
használata eseté n ahasználattal é rintett teri-ilet közvetlerr környezeté t ahasnlálő köteles tisztán tartani.

(6)

9.s (l) A köztertileten bárminemí i br'rrkolat (té rbtrrkolat. Í rttest'.járda stb.) felbontása csak a jegyző. az
országos közú thálózatba Í aftozo Lrtak tekinteté ben a tertileÍ ileg illeté kes Közú ti lgazgatóság
engedé lyé vel, az abban foglalt felté telek betartásával töfté Illret.

(2) Az é pí té sié s borrtási, valamint a felú jí tási rnunkálatok helyé t - szliksé g eseté n - a környező
közterülettől el kell zárni. Amennyiberr a munkálatok vé gzé sesorárr é pí té sitörmelé k, illetve hulladé k
kerül a közterii|etre,űgy azt folyamatosan, legké sőbb a munka befejezé sé tól szární tott 48 órán belülel
kell szállí tani é s a közterületet helyre kell állí tani. illetőleg rneg kell tisztí tarri.
10. s (1) Az ingatlantulajdonosok a kerti lrLrlladé kot. a telepi.ilé si szilárcl hLrlladé któl elk|ilöní tetterr
kötelesek gyűjteni, é s a közszolgáltató által biztosí tott zsákbalr elhelyezni. Amenrryiben a szokásos
rnennyisé gűné lrragyobb rnerrnyisé gű hLrlladé k keletkezik, annak elszállí tásáról a tulajdonos köteles
gondoskodni.

(2) Tilos a helyisé gek é s teri'iletsávok feltakarí tásából. felmosásából keletkezett szennyeződé st,
szetrtryvizet a közterületre.

a csapadé kelvezető rendszerbe beIeseperrri- illetőleg beleönteni.

11. $ (1) Mindenrremű anyag szállí tásátlál iigyelni kell arra. hogy a közterület be ne szennyeződjé k. Ha
bármilyen szállí tmány fel- vagy lerakásánál, vagy szá||í tás aIatt a közterlilet beszennyeződik, a szállí tó
kötelessé ge a fel vagy lerakás elvé gzé se r-rtárr, illetőleg a szállí tás során nyomban megtisztí tani.

(2) É pí té si
munkálatoknál. iIletőIeg egyé b közteriilet használata során a fákat. valamint a közterületi
lé tesí trné rryeketvé dőburkolattal kell köriil venni. A rongálódásból keletkezett kárt atlnak okozója
köteles megté rí terri.
(3)

A közteriileten

a gé pjárrní ivekrnosása tilos!

12. s (1) Köáerületen - spor1pálya konryé ke kivé telé vel- tökrnag. valamint napraforgórnag árLrsí tása
tilosl

(2) Vásárok, Spoft é s egyé b rendezvé nyek tar1ása idejé n a reItdezvé Ity szervezóje köteles gondoskodni

a

várható forgalomnak rnegfelelő szánrú illerllrely biztosí tásáróI, üzenrelteté sé ről, valamint

a

rendezvé ny alatt é s azt követóerr a teriilet tisztárrtartásáról.
(3) Úttestet, járdát é s egyé b köztertiletet

ürülé kkel) beszennyezni

ti

bárrnifé le szen-ré tteI (szernyví zzel. vizelettel. ernberi é s állati

los!

13. s (i) Az ingatlan tLrlajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól. jé gtől é s ónos esőtól Sí kossá vált
járdaszakaszt (szüksé g eseté n naponta többször) sí kosságtól mentesí ten i.
(2) Hólerakást tilos elhelyezrri:
- (ftkereszteződé sben,
- Úrtburkolatijelen,
-

járdasziget

é s járda közé ,

szo lgáló j ármii nregál lóhe lyé n é l.
- közszolgálati felszerelé si tárgyra (ví ze|záró csap. gáz é s egyé b közlé tesí tmé ny, pl. lárnpaoszlop stb'
köré ),
- kapubejárat elé , annak szé lessé gé ben.
- a törnegközlekedé sre

(3) Belterületi köztertileteIt - a közÚrti forgalonr szánára igé nybe vett ter|ilet (ú ttest) kivé telé vel- a
sí kosság-rnentesí té sre olyan all}/ag használlrató. arnelt'a közteriileterr vagy atrtrak liözvetlerl
körrryezeté ben lé vő fas szárú tror'é try egé szsé -ué ttletn veszé l}'ezteti.
Ezeknek az anyagoktrak a tárolása tároló edé nvben. körrryezetszenIlyezé st kizáro nlódon töfté nhet'
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14. s (1)
tilos!

A

közter|ilet felszerelé si é s bererldezé si tárgyainak beszennyezé se, illetőleg rnegrorrgálása

(2) Közterületen lé vő növé nyek (fák. dí szcserjé kstb.) rongálása, csonkí tása, leszakí tása tilos!

A közteri.ileten a fáli gallyazásáról. sz|iksé g szerinti csonkí tásáróI
Polgánnesteri Hivatal feIadata.

(3)

való goncloskodás

(4)

A parkosí tott ftives tertileteket rendelteté sellenesen lrasználni tilos!

(5)

A gyermekjátszóté ren' az ilyen jellegű parkokban ebeket sé táltatrii mé gpőrázorr is tilos!

a

(6) Fákon, kozterÜleteken á|ló é pí trné nyeken,é piiletek falán. kerí té seken- a rendelteté sszerűen
hirdeté sre szolgáló berendezé sek kivé telé vel- hirdetni. falragaszt vagy reklárnot elhelyezrli tilosl A
falragaszokat ki nem je|ölt helyen törté nő felragasztásáé ft a tevé kenysé get vé gző é s a megretrclelo -

felelőssé gük rnegál lap í tása eseté n - egyetern legesen

fe le I rrek.

III. fejezet
TelepüIé si szilárd huIladé k kezelé se, köztisztasági szolgáltatások
15. s (l) Telepi'ilé si szilárd hLrlIadé kot. ezen beliil háztar1ási htrllaclé l<ot é s egyé b szilárd hLrlladé kot
csak az erre a cé lra kijeIölt hLrlIadé klerakó helyen. kijeIölt szerné tteleperr a vonatkozó jo-eszabál5zi.
iizemelteté si szabályok é s előí rások szigorÚr betartásával szabad eIhelyezni'

(2)

települé si szilárd lrulladé k elhelyezé sé I'eaz önkortnányzat
^ klerakó telepet (dönsödi03BB/38 é s 03BB/39 hrsz.) jelöli ki.
Hulladé

a Ráckeve é s Té rsé geSzilárd

16. s (1) Az önkormányzaÍ a Szervezett közszolgáltatás kereté ben biztosí tja a települé si szilárd
hulladé kból, papí r, fé m. üveg. é s rniianyag hrrlladé k szelektí v gyű.jté sé neklehetősé gé t. A teIepí .ilé si

hulladé kot dí jtalanul szelektí ven elhelyezrri a kizárőlag közsé gben lé tesí tett szelektí v gyűjtő
szigeteken, aZ ott lé vő gyiijtőedé rryekben lelret. Az önkormártyzat (rré gy-né gy gyÚijtőedé nyes)
szelektí v hulladé kgyűjto szigeteket alakí t ki az alábbi közterliIeteken:
- Szigetbecse, Akácfa r-rtca,
- Szigetbecse, Ré ti utca.

A

szolgáltató a szelektí v gyiijtő edé nyeket rendszeresen (a rnÍ ianyag hulladé kot hetettte' a papí r-. a

fé m- é s üveg liulIadé kot ké thetente) i.irí ti.
(2)

A közterületerr ellrelyezett szelektí v gyÍ ijtőedé nybe háztartási hLrlladé kot elhelyezni tilos.

(3)

A

közterületen elhelyezett valallennYi szelektí v gyŰrjtőedé ny rendszeres tisztárrtar1ásáróI.
fenőtlerrí té sé ről, továbbá r'endelteté sszerű használatáról é s állagmegóvásáról a szolgáltató köteIes
gondoskodni.

(4) A szolgá|taÍ ő biztosí tja a zöldhulladé k szelektí v gyÍ ijté sé neklelretosé gé tis. Ennek é rdeké ben
é vente hárorn alkalornrnal a közsé g ter|ileté rr előre meghirdetett időporrtbarr e|szá|lí tja a
zöldhulladé kot, továbbá az ingatlanok tulajdonosai Vagy használói az e rendeletberr kijelö|t
lrulladé klerakón a rendelet

1. szárnÚr

mellé kleté benrneghatározott dí j ellerré berr leraklratják.

IV. Fejezet

A közszolgáltatás ré szletes szabályai
17. s (1) A szolgáltatással ellátott terÍ -ileten Ié vő ingatlan tr'rla.jdonosa Vagy haszrÁlója köteles a
szolgáltatóval megállapodást kotni, a szolgáltatást igé nybe venni é s a szolgáltató ré szé rea
közszolgáltatás elIené rté ké t(dí iát) tnegfi zetni'
(2)

Az

(l

) bekezdé sben meghatározott liözszolgá ltatás i rnecá l lapodás tafta ltnazza

:
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a) a

közszolgáltatő megnevezé sé t, szé khelyé t,teleplrelye cí mé t,adőszámát, számlavezető

pé nzinté zeté neknevé t, szánrlaszámát' környezetvé delrni azonosí tó adatait (KÜJ. KTJ).

b) a szolgáltatást igé nybevevő termé szetes szemé lyazonosí tó adatait. illetve adószárnát, levelezé si
cí mé t,
c) a szo|gáltatási lrely cí rné t,
d) a szolgáltatásban igé nybe vett hulladé ktároló edé ny i.irrné reté t, darabszárrrát. tí pLrsát.
e) tájé koztatást arról, hogy a szolgáltatási dí jak a minderrkori lratályos önkonnár-ryzati
kerü|nek meghatározásra.

(3)

A

szolgáltatást igé nybe vevő

a szolgáltatási

rendeletben

nregállapodásban szereplő adatai változásáról

a

változásátől szární tott 8 napon beli.il köteles a szolgáltatót é ftesí teni.

(4) A szolgáltató a közszolgáltatással összefiiggően birtokába kerÍ jlt szemé lyes adatokat
(közszolgáltatást igé nybe vevő neve, lakcí me, születé si lrelye é s ideje' arryja neve) csak a szolgáltatás
nyÚrjtása, illetve a szolgáltatási dí j beszedé se' hátralé k behajtása köré ben jogosult rryilválrtartani é s
kezelni.

18. $ (1)

A

közszolgáltatás ellátása cé liából

a szolgáltato é s az

öttkortnányzat

közszolgáltatási

szerződé st kötött.

(2)

A

szo|gáltató köteleS

a

szabályozott rend szerint

a telepi.ilé si szilárd hulladé k folyamatos

elszál1í tásáról gondoskodni.

A

lakosságot az önkornányzat a helyben szokásos módon (helyi sajtó, a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, illetve a lrözsé g honlapján) tá.ié koztatja a telepiilé si szilárd kezelé sé rrekszabályai
megváltoztatásáról. illetőleg a fi zetenclő szolgáltatási dí jról.
19. $ (1) A 4. $ (3) bekezdé sé ben IneghatározoÍ Í telepÍ -ilé si szilárd htrlladé knak netn minős|'ilő htrlladé k
eseté ben annak szabályszertt ellrelyezé sé ről - ideé ftve a telepiiIé si folyé kony hLrIladé k szabályszerű
el|ielyezé sé t is, amennyiben az irrgatlan a kié pí tett szenrtyvizllálőzaÍ ra nincs rácsatlakozva - azingatlan
tulaj dorrosának kel l gondoskodrri.

(2) Aháztartásokbarr összegyrlilő rragyobb mé retii - a rendszet'es hulladé kgyiijté s kapcsárr szabványos
eszközök (bÚrtorok. stb.) é vente

gyŰrjtő edé nyzetbe nem ltelyezheto, í gy' el nem szállí tható - tárgyak.
egy alkalornmal lorntalan í tás kereté berr ker|il nek e lszál l í tásra.

(3) A lorntalaní tási akciót a szolgáltató előzetesen meghirdetett időszakban é s módon szervezi meg é s
borryolí tja le.

20.

s

(1)

A

szolgáltató valamennyi tLrla.jdoItos tekittteté berr. rendszeresell' hetente egy alkalomrnal

köteles teljesí teni.

szolgáltatő a teleptilé si szilárd hLrlladé k elszállí tását hetetlte egyszer. jelen rendelet 2. szánil
rnellé kleté ben meghatározott napokon vé gzi. Az ürí té sre rneglratározott napon reggel 6'00 órától lB,00
óráig töfté nik a hulladé k begyí ijté se.Amennyiben a szállí tás LinnepIrapra esik. a hulladé k elszállí tását
az ünnepnapot követo napon köteles a szolgáltató elvé gezni.
(2)

A

nem szabad' felhalmozni, azt a megadott szállí tási napon. hetente
egy alkalommal köteles a hulladé kgyú jto edé nyé ta szolgáItatónak elszállí tás cé ljábóI

(3)1 Háztartási hulladé kot

rendelkezé sre bocsátani.

Aháztartási hulladé k elszállitására' illetve elszál1í tására való előké szí té sre:
a) szabványosí tott 60, 80" 110 vagy 120 literes hulladé kgyűjto edé nyt, legfeljebb 120
literes űrmé retű hulladé kgyŰrjtő zsákot.
b) szabványosí tott 1.1 m'űrrmé retŰr konté nert kel1 alkalrnazni.

'

dzqnOn. (XrI' l.)

önkorrnárryzatirendelet

l. $-ának

megÍ -eIelően módosí tott szöveg. Hatályos:
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Amennyiben a szabványosí tott hulladé kgyú jtő edé nyt. konté nerÍ - a 60 literes gyűjtoedé ny
kivé telé vel- a szo|gáltató bocsátja a lakosság rendelkezé sé re, annak hasznáIatáé rÍ az ingaÍ lan
tulajdonosa használatí dí jat fizet, melyet bé rleti szerződé sben rögzí tenek a felek.

Amí g az ingatlan tulajdorrosa a közszolgáltatási szerzódé st í rásban nem köti meg, ú gy nála 1
db. l20 literes hulladé kgyűjtő edé ny alkalmazása r,é lelmezett. A 12O literestől elté rő

nagyságú gyŰtjtőedé ny alkalmazását az ingatlan tulajdonosának a szolgáltató felé a szolgáltató
által rendszeresí tett űrlapon kell bejelentenie.

A

használatra. rendelkezé sre bocsátott szabványosí tott hulladé kgyűjto edé ny karbantar1ását,
felú jí tását é s szüksé g szerinti kicseré lé sé tvagy pótlását a szolgá\tato vé gzi ahozzábeé rkezett
jelzé s alapján. E'z a szolgáltatás drjrnerrtes, ha a cseré t a rendelteté sszerű használat során
bekövetkezett e1lrasználódás teszi sztiksé gessé .

A 60 literes gyűjtőedé nyt egy adott ingatlanon, a háztartásban egyedül é lo szemé ly
veheti igé nybe, a Polgármesteri Hivatal 1 é vre kiállí tott hatósági igazolása aIapján. A 6b
literes gyűjtőedé nyt az ingatlan tulajdonosnak kel1 beszereznie.
(3a)2

(l) Háztartási hLrlladé k elszállí tását vé gzó.;árnrí i szerné lr'zete az aclott terÍ -ileten rendszeresí tett
szabváIryos é s azonosí tóval ellátott hLrlladé k_syiijtő edé nyben. hullaclé kgyŰrjtő zsákban. konté nerben
elhelyezett hLrlladé kot szálIí tja el.

21. s

(2) A hulladé kgyÚÍ jtő tafiályban nem szabad mé rgező. robbanó. folyé kony veszé lyes hulladé kot vagy
egyé b olyarr anyagot ellrelyezrri. arnely veszé lyezteti a szállí tással foglalkoző dolgoző testi é psé gé t
vagy begyŰrjté se során a gé pkocsi nrÍ iszaki berendezé sé vel rongálóclást idé zhet elo é s ár1alrnatlarrí tása
sorátr veszé lyeztetheti a ltönlyezetet.

(3) Ha a szolgáltató dolgozói azt é szlelik, hogy a hLrlladé kgyÍ ijtő eclé nyberr olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, arnelyek nem nrinőslilnek háztaftási lrLrlladé knak, ú gy azt netn szállí tják el.
(4) Ha a hulladé kgyűjtő edé ny olyan neclves hLrlladé kot tat1altnaz, amely az edé rryberr összetömörödött
vagy befagyott, illetve a tartályban lé vő hrrllaclé kot ú gy összepré selik. hogy enriatt a huIladé kgyí ijtő
edé nyt azelóí ft. módon kiÍ 'irí teni nenr lehet. a tLrlajdolros köteleS a visszatrraraclt szenretet ki|irí teni é s a
h

ul

A

ladé kgyűj tő edé nyt isnré t haszná llratóvá

teIr

rr

i.

háztaftási hulladé knak neIn rninőst'ilő hLrlladé k (veszé lyes hLrlladé k. álIati hLrlla kivé telé vel)a
szolgáltató által rneglratározott mennyisé gben, dí jfizeté seIlené ben a hLrlladé klerakó lrelyre száIlí tható.

(5) A hulladé k elszállí tása cé ljából kihelyezett gyiijtőedé ny fedelé nek a közterület szennyezé sé nek
elkerülé se é rdeké ben- lccsr-rkott állapotban kell lennie. A lruIladé kot a gyÍ ijtőedé nyberr ú gy kell
ellielyezni, hogy az edé ny rnozgatásakor é s iirí té sekortre szóródjon. valamint a gé pi Ürrí té stne
akadályozza. A kilrelyezett gyú ijtőedé n1'biil gLrberálni tilos. A kihelyezett gyiijtőedé ny.' IlelT
akadályozhatja a jármrli é s gyalogos forgalnrat é s elhelvezé se egyé bké rrtSetl _járhat baleset vagy
károkozás veszé lyé nekelőidé zé sé vel.

22. s (1)3 A teleptilé sen üdülő ingatlannal rendelkező szemé lyek az 7. számú nrellé kletben
meghatározott szolgáltatási dí j ellené ben vehetik igé nybe aköztisztasági szolgáltatást.

Az üdülő

ingatlanok tekinteté ben a köztisztasági közszolgáltatást minden é v március 15.
napjától október 31. napjáig biztosí tja az önkormányzat oly módon' hogy az ingatlan
tulajdonosai saját tulajdonú 60, 80. 110, 120. ill' a közszolgáltatást vé gző cé gtol bé relt 80,
2
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Il0,120literes gyűjtőedé nyben, vagy l20literes űrmé retű zsákban helyezik el a kommunális
hulladé kot, melyet a szolgáltató hetente a rendelet 2. számu mellé kletben meghatározott
idopontokban az ingatlanok elől elszál1í t.

A települé s közigazgatási ter|ileté n iidülőbé l'leti, vagy Í .idi"ilőszövetkezeti.jogviszotlnyal rendelkező
szemé lyek az iidi-ilőszövetkezet, Vagy egyes|ilet Úrtján (nerrr önálIó ingatlanonké nt) fizetik meg a
szolgáltatási dí jat oly módon, rtogy az |idtiloszövetkezet. iIl. egyesi.ilet önállóan köt szolgáltatási
(2)

szerzódé st a szol gá|tatóva l.

(3) A szolgáltató által biztosí tott zsákon szerepel a szolgáltató logója. valanlint a

fellraszrrálásának é ve é vszánrIlal megjelölve. A szol_eáltató csali a tárgyé vben kiadott.
é vszámával megjelölt zsákbarr kihelyezett lrulladé kot köteIes elszálIí tani'

a

zsák
tárgyé v

23. $ (1) Azt:j é pí té sűé pület tulajdonosa a haszrrálatbavé teli engedé ly jogerőre enrelkedé sé tkövető hó
1. napjától köteles a szolgáltatást igé rrybe venni é s annak dí ját megfizetrii.
(2) É prilet elbontása eseté n a bontási engedé lyjogerőre etnelkedé sé tkövető hónap

l. napjától szűnik

meg a szemé tszállí tási dí j fizeté si kötelezettsé g.

(3) Ha az ingatlanon álló felé pí tmé nytlakás é s vállalkozás cé ljára is lrasználják. a szoIgáItatást

mindké t jogcí rn alapján igé nvbe kell venni é s rnegfizetni.

(a) Ha az é p|ilet é letveszé lyesneknlinőstil' é s enriatt iiresen áll. ú gy az ingatIalttLrlajdonos az
é letveszé lyrnegállapí tását követő Ilónap l. napjától az é Ietveszé lvrnegszüntetesé ig rnentesiil a

dí jfizeté sikötelezettsé g aIól.

(5) Az irrgatlan tr-rlajdonos az ingatlana igé nybe vé telé velkapcsolatos változást etrnek bekövetkezé se
előtt a (4) bekezdé sben IneghatározoÍ t esetben az é leÍ veszé lyesnekminősí té stől szární tott 5 ttapon
belül köteles a közszolgáltatónak bejelenterri.

24.

(1)

s

A

rnegállapí tarri.
ké szí teni.

közszolgáltatás ellátásáé rt a szolgáltatót nregillető dí jat a ké pviselő-test|ilet jogosLrlt
A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási dí j rlegállapí tása é rdeké ben dí jkalkulációt

(2)o

(3)

A

szolgáltatáS dí ját a rendeIet

d í j akat

é vente fel

í -i

lv

izsgá

lj

l. szárnú melIé klete taftalmazza. A ké pviselő-testtilet a szolgáltatási

a.

(a) Az alapdí jat é s az tirí té sidí iat a szolgáItatást igé nybe vevő a szolgáltató által negyedé vetrte
megkiildött, vagy a dí jbeszedő által átadott. szánla alapján Lrtólag köteles rnegfizetrli. A dí j fizeté s
módjaké nt átutaláSi megbí zás. csekken törté rró befizeté s' illetve ké szpé rrzes fizeté s is választható' A
szolgáltatás dí jára vonatkozó ré szIetes szabályokat a szolgáItaÍ ói szerződé s rögzí ti.
(5) Nem tagadhada lrreg a közszolgáItatási dí j nregfizeté sé t az. aki a telepiilé si szilárcl hLrIladé kkal
kapcsolatos kötelezettsé geit nem teljesí ti. felté ve. hogy a szolgáltató szárrtára a közszolgáltatást
felajánlja, iIletve a közszoIgáltatás teljesí té sé revonatkozó rendelkezé sre állását igazolja.

A hulladé kkezeIé siközszoIgáltatás igé nybevé telé é ftaz ingatlantulajdonost terlrelő dí jhátralé ké s az
azzal összefuggé sberr megállapí tott ké sedelnri karnat, valaInint a beha.jtás egyé b koltsé gei adók

(6)

rnódj ára behaj tható kózÍ aftozáslrak m

i

n

ős

i'i l

n

ek.
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Kedvezmé nyek' mentessé gek

A

polgármester a használaton kí vüli lakóingatlan tulajdonosának ké relmé re
kedvezmé nyt állapí tliat nreg a közszolgáltatási dí iból. A kedvezmé ny megállapí tása eseté n az
ingatlan tulajdonosátrak a rendelet 1. szárrrú rnellé kleté ben nreglratározott kedveznré nyes dí jat
kell rnegfizetnie.

25.

s'

(1)

A kedvezmé ny időtartama legfeljebb
kiállí tását koveto hónap 1. napja'
(2)

A kedvezmé ny irárrti ké relmeket

(3)

3

hÓnap.

A

kedvezmé ny kezdete

az

í gazo|ás

a po1gárrr'resteri hivatalban kel1 benyÍ rjtani.

(4) A kedvezrné nyes időszak lejártától szánrí tott 15 rrapon belril az irrgatlan tula.idonosa az
ingatlan használator-r kí vtilisé gé nekbizonyí tása cé ljából koteles valanrennyi a mentesí té si
idoszakra szóló köztizenri számlájának nrásolatát. Vagy a közszolgáltató által kiál1í tott
igazo|ást a polgármesteri hivatalban utólag benutatni. Ha ezen kötelezettsé gé nek nem teSZ
eleget, vagy a számlák alapján az ingatlan használaton kí vülisé ge nenr igazolható. ú gy a teljes
kedveznré ny visszavonásra kerül. é s a meg l1em fizetett ürí té sidí jat az irrgatlantulajdonos
köteles utólag rnegfi zetni.
(5) Az ingatlan ttllajdonosa köteles a polgármesteri lrivatalbarr bejelenteni.
ismé t használatba veszi. a használatba vé telt megelőző 7 napon be1ü1.

I:ra

az ingatlant

VI. fejezet
A ler'egő vé delmé rer'onaÍ kozó szabálr'ok
26. s (1) A lakóházakban a me_efelelően karbantartott ttizelóber'endezé sekben csak arra a berettdezé sre
engedé lyezett tüzeIőanyagot lehet é getrri.
(2)

A fűtőberendezé sben egé szsé grekáros é gé sternlé ketkibocsátó arryagot é getni tilos.

(3)

A szabadbanlláztafi.ási szemé t é _eeté setilos.

(4) A tú z orzé sé rólé s veszé ly eseté tt annak eloltásáról a tÍ iz gyÚritója köteles gondoskodni, a tú z
helyszí né nolyarr eszközöket. illetőleg felszerelé seket kell ké szenlé tben tartani. arnelyekkel a tűz
terjedé se rnegakadályozható. illetőleg a tiiz eloltható.
Az é geté stvé gzőrrek ti91elnie kell arra. hogy az é geté sből visszatrraradó parázs orizetlerriil rre
nraladjon. az é geté stkövetőerl erI'ől Ineg kell gr'őződrri. ille1r,e a pafazsat yí zzel le keIl önteni.

27.

s ( l) Avar é s kefti

összegyÍ ijtött,

hLrlladé k megsetntnisí té sc elsősorbarr kornposztálással törté rrhet. Az
gazt^ gallyakat a szolgáltató é vente hálonrszor

de IlelTl kornposztált falevelet.

té rí té smerttesen elszál

l

í tj a

(Í rrl' zöldj árat).

(2) Arnennyiben a nenl l<omposztállrató' iIletve nenr konrposztálandó kefti htrlladé k, avar elé geté sé re
kerül sor, akkor az é _aeté st szeptembertől novenlber l5-ig terjedo időszakban. r'alamint febr'Lrár1ól
április l5-ig terjedo időszakban nlinden szerdai é s pé rrtelti llapol1. dé ltől kell r,é grehajtani. Napn}'ugta
rrtán tör1é rrő avar é s kerti lrtrlladé k é geté secé liából tí iz nenl gyÍ ritható'
(3) A tűz-eyú tjtás folyamán a tűzgyÚrjtásra vonatkoző szabályokat be kelI taftarri.

'
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VII. fejezet
Köztisztasági rendelkezé sek betartásának ellenőrzé se
28. $ A közterületen, továbbá az é pité sié s felvonulási területeken - amennyiben azok a ktizössé g
számfua megnyitottak - a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzé sé ről a jegyzn
gondoskodik.
29.

Su

VIII. fejezet
Hatályba lé ptető rendelkezé sek
30. s (l) E rendelet 2012'január 1. napján lé p hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalé pé sé velegyidejűleg hatályát veszti Szigetbecse Közsé g Önkormányzat
Ké pviselő-testületé nek a szemé tszállí tásról szóló l 712010. (X|l.27 .) számú rendelete.
(3)Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament é s a Tanács 20061123 EK
iranyelvnek való megfelelé st szolgálja.

Szigetbecse, 20tÍ . december 14.

;{3kw [*
Katona É va
jegyzől

Kihirdeté si záradé k:
rendelet kihirdetve

A

20ll.

december 15. napján Szigetbecse Közsé g Polgármesteri Hivatalának

hirdetőtábláján.

(-a;\o,,u LÍ _
Katona É va
Jegyzó

Egysé ges szerkezetbe foglalta Katona É va aljegyző 20l3 ' január 30. napján.

1*'"'X
ffi
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\t,wd
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e nlzotz.

f(e),or-

tL

Katona É va
aljegyzó

(V. 30.) önkonnányzati rendelet l. $ (3) bekezdé se hatályon kí vül helyezte. Hatályos: 2012.05.31.
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I4/20] 1.(XII. 15.) önkormányzati

Közs é g Önkormányzat
rendeleté nek ]. számú mellé klerc7 í 9 10
Sz ige tb ecs e

aztvotz (II. l4.) önkormányzati rendelet 2. $-a alapján megállapí tott szöveg. Hatályos: 2Ol2. 01' 01.
:^ !0l?0l2 (lV. 25.) önkormányzati rendelet 1. $-a alapján megállapí tott szöveg. Haiályos: 2012. 05' o1.
"
i

A24/2012. (XII.
01.01.

"

1.)

önkormányzatirendelet

Az7/20|3.(I.3o.) önkormányzatirendelet

6. $ (l) bekezdé se alapjánmegállapí tott riou.g. Hatályos:20l3.

l. $-ahatályon kí vül helyezte.Hatályos;20l3. o1.0l.
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I

Sz i ge t b e c s e Köz s é g on kormányzat
5.) Önkormónyzati rendeleté nek 2. számú nellé klete

A lakossági kommunális hulladé k gyűjté si rendje

Közsé g területé n:

egé sz é vben keddi napokon

Üdiilőterületen:

március 15. é s október 31. között

Üotitőtertiteten (áIlandó

ÜdülőterÍ ilet:

lakosok):

Keszeg sor 105-től,
NapospaÉ sor'
Királyré ti Dunasor

hé tfői napokon

november 1. é s március 14. között keddi napokon,
március 15. é s október 31. között hé tfői napokon

