GÉGÉNY KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETE
6/1997.(XII.5.)K.sz.
rendelete
- A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételérőlA Képviselő-testület az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.
évi XLII. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek.
felhatalmazása alapján, együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a község
köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás
ellátásának és igénybevételének rendjét.
2. §.
E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki.
3. §.
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
4. §.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony
hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.
5. §. 1
6. §.
A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési
környezet (különösen:közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől,
illetőleg magatartástól tartózkodni.
II. Fejezet
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA
7. §.

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a/
Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöld sáv is van, az uttestig terjedő teljes terület), továbbá járda és az út közötti kiépített
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a
hóeltakarításról és a síkosságmentességről.
b/
A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról.
c/
Az egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
d/
A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
e/
A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről ,
a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató
egységek előtti járda-szakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani.
(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban köteles
letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani.
(5) A közterületek tisztántartása időbeni korlátozás nélkül végezhető.
(6) A közterület rendeltetéstől eltérő célra ( építési és szerelési munka céljára) történő
használata esetén, a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles
tisztán tartani.
8. §.
A közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, járda stb.) felbontása csak a
jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a területileg illetékes
Közúti Igazgatóság engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet.
(2) Az építési és bontási, valamint felújítási munkálatok helyét - szükség esetén - a környező
közterülettől el kell zárni. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék,
illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől
számított 48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg
kell tiszítani.

(1)

9. §.
Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti
hulladékot, a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő tartályban kötelesek
elhelyezni. Amennyiben a szokásos mennyiségűnél nagyobb mennyiségű szemét
keletkezik, annak elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett
szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni,
illetőleg beleönteni.
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10. §.
Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék.
Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásáná vagy szállítás alatt a közterület

beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a
szállítás során nyomban megtiszítani.
(2) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a
közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálódásból keletkezett
kárt annak okozója köteles megtéríteni.
(3) Közterületen a gépjárművek mosása tilos!
11. §.
(1) Közterületen tökmag, valamint napraforgó mag 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 !
(4) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb tulajdonosa haladéktalanul köteles
gondoskodni.
(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált
járdaszakaszt ( szükség esetén naponta többször is ) síkosságtól mentesíteni.
(6) Hólerakást tilos elhelyezni:
- útkereszteződésben,
- útburkolati jeleken,
- járdasziget és a járda közé,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, pl.
lámpaoszlop, hirdető oszlop stb. köré),
- a kapubejárat elé, annak szélességében.
(7) Síkosság elleni védekezéshez a 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. Ezeknek az
anyagoknak a tárolása tároló edényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.
(8) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén
tilos !
12. §.
A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása
tilos!
(2) Közterületen levő növények (fák, diszcserjék stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos
!
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos !
(4) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken - a rendeltetésszerűen
hirdetésre szolgáló berendezések kivételével - hirdetni, falragaszt vagy reklámot
elhelyezni tilos! A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért az e
tevékenységet végző és a megrendelő - felelősségük megállapítása esetén egyetemlegesen felelnek.
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III. Fejezet

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE,
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS
13. §. 1
14. §. 1
15. §. 1
16. §. 1
17. §. 1
IV. Fejezet
KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSE
18. §.
A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken - amennyiben azok a közösség
számára megnyitottak - a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a jegyző a
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
19. §.1

V. Fejezet
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
20. §.
(1)

E rendelet 1998. január 1-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról és a
háziszemét elszállításáról szóló 1983. évi 3.sz. tanácsrendelet.
VI. Fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

21. §.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(a) közigazgatási belterület: a község önkormányzatának működési területe, amely
beépített és beépítésre szánt területből áll;
(b) szolgáltató: Becker-Pannónia Kft. (1126 Budapest, Hertelendy u. 4/A. III.13.)
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(c) köztisztaság: a község belterületén lévő közutak, terek, járdák és ezekhez tartozó
műtárgyak, továbbá közcélú zöldterületeken, a nyílt piacon kelettkezett szemét
összetakarításáról, elszállításáról a közterületek állandó tisztántartásáról, szükség szerinti
portalanításáról való gondoskodás;
(d) közterület: az ingatlannyílvántartásban közterületként bejegyzett földterület, mely
rendeltetés szerint használható (út, park stb.);
(e) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló
más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó
területek, valamint a közterületek tisztántartása;
(f) köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban:szolgáltatás): a szolgáltató által végzett
települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, kijelölt lerakó helyre való elszállítása,
hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége, a közterületek tisztántartása;
(g) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása;
(h) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és kijelölt lerakó
helyre való elszállítása;
(i) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztántartása, hó és síkosság
mentesítése, illetve pormentesítése;
(j) ártalmatlanítás: települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakó helyen, illetőleg
létesítményekben történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy
elégetése;
(k) hasznosítás: települési szilárd hulladékból hasznosítható másod nyersanyagok (fém,
üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával,
komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg
ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelő anyag, hő és villamos energia stb.
előállítása;
(l) települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék;
(m) háztartási hulladék (szemét): lakások, valamint a lakás, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken
keletkezett szilárd hulladék, így például a salak, a rongy, a söpredék, a hamu, korom,
edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt,
üveget, kisebb méretű bútordarabot) továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és
gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység
gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezett mennyiség nem haladja meg
a meghatározott - szokásosnak minősülő - mennyiséget;
(n) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű bezendezési tárgy, lom,
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.) valamint az azokhoz tartozó
területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét);
(o) zöldterület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti
burkolatokat és az építmények területét is.
(p) parkosított terület: füvesített növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a
murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és a szegéllyel elválasztott úttest
és járda közötti szigetet is.
(r) lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület melléképületében
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek.

(s) nem lakott épület és tartós szünetelés: olyan lakóépület és annak helyiségei,
melyekben bizonyíthatóan legalább három hónap óta nem laknak, illetőleg a használatát
szüneteltetik.
(t) nagyobb méretű berendezési tárgy: háztartási hulladéknak nem minősülő a lakás
használata folytán feleslegessé, nagyobb részt használhatatlanná vált tárgy, melynek
hosszmérete a 3 métert, területi mértéke a 9 m2-t és térmértéke a 2 légköbmétert nem
haladja meg.
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Tenkely Józsefné sk.
Polgármester

Joó Lászlóné sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet kihirdetésre került 1997. december 5. napján.
Gégény, 2001. december 14.

Joó Lászlóné
jegyző

