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Baksa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
8/2004.(X.04. ) rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település 
köztisztaságáról 

Baksa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: 
képviselőtestület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgtv.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1. fejezet 
A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügyi 
követelményeknek megfelelően a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
kötelező helyi közszolgáltatást szabályozza: 
a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és 
biztonságos, ellenőrizhető telj�sítésének rendjét, 
b) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket, 
e) a településtisztasággal kapcsolatos jogokat és kötelességeket. 

Általános rendelkezések 
2.§ 

( 1) A képviselőtestület a települési szilárd hulladék rendszeres 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Baksa község egész közigazgatási 
területére kiterjed. 

(3) Baksa község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, birtokosa, kezelője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve 
felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező 
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) veszélyes hulladékra és 
b) folyékony hulladékra. 



(5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a 
beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd 
hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 

3.§ 

( 1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatást a 
község közigazgatási területén a DÉL-KOM Kft. ( a továbbiakban: 
közszolgáltató) látja el kizárólagos joggal. 

(2) A települési szilárd hulladék a képződés helyéről hetente egyszer kerül 
elszállításra. 

(3) A települési szilárd hulladék tárolására szolgáló gyűjtőedény minimum 
110 literes. 

Értelmező rendelkezések 
4.§ 

( 1) Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező és szabványos 
gyűjtőtartályban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, zárt 
rendszerü célgéppel szállítható és az ártaimatianító helyen eíhelyezhető 
háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. 
Háztartási hulladék: a lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenésre 
használt egyéb helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló 
helyiségben és területen rendszeresen keletkező hulladék (szemét), a 
kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, továbbá az 
ingatlanon folytatott vállalkozási tevékenységből keletkező hulladék, a 
háztartásokból származó elkülönítetten gyüjtött hulladék kivételével. 
Egyéb szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint az 
önkormányzati és más közintézményekben rendszeresen keletkező szilárd 
hulladék, illetőleg a közterületeken keletkező vagy felhalmozódó szilárd 
hulladék. 

(2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: a háztartásokban alkalmilag keletkező 
nagyobb méretű darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőedényben 
nem gyűjthető és rendszeres gyűjtöjárattal nem szállítható (nagyobb 
háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, stb.). 

(3) Kötelező közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás. 

( 4) Közszolgáltató: Baksa község közigazgatási területén a közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagos jogosultsággal rendelkező társas vagy egyéni 
vállalkozás. 



(5) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagos jogot szerző közszolgáltatónak fizetendő, a 
képviselőtestület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a 
települési szilárd hulladék szállításának, begyűjtésének, ártalmatlanító 
helyen történő elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is. 

(6) Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további 
kezelésre történő elszállítás érdekében. 

(7) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a 
szállítmányozást és a fuvarozást is. 

II. fejezet 
A képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos 

feladatai 

5.§ 

A képviselőtestület feladatai különösen: 

a) a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd 
hulladék összegyűjtésének, ártalmatianításának, vaiamint a kötelező 
közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, 

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
díjának (hulladékkezelési közszolgáltatási díj) megállapítása, 

b) a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, illetve 
hasznosítására szolgáló - jogszabályokban meghatározott műszaki 
védelemmel rendelkező - ártalmatlanító hely kijelölése. 

e) A kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati 
hatósági jogok gyakorlása, illetve az ezzel kapcsolatos feltételek 
megteremtése. 

d) A települési szilárd hulladék hasznosításának, újra használatának és 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése 
érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása, 

e) A szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a 
közszolgáltató tevékenységének segítése, 

f) A kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos 
tapasztalatok évenkénti értékelése. 



III. fejezet 
A tulajdonos kötelességei 

6.§ 

(1) A tulajdonos kötelessége, hogy az ingatlanán keletkező vagy birtokába 
került települési szilárd hulladék mennyiségét a lehető legalacsonyabb 
szinten tartsa, valamint a környezet szennyezését megelőző, károsítását 
kizáró, mások testi épségét, közérzetét, a közbiztonságot nem 
veszélyeztető módon gyűjtse ill. tárolja annak elszállításáig. 

(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat 
fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 

(3) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd 
hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és 
kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

( 4) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a 
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltás esetén a bejelentési 
kötelezettség az új tulajdonost terheli. 

A települési szilárd hulladék elhelyezése 

7.§ 

( 1) A közszolgáltató Baksa község közigazgatási területén gyűjtött és 
elszállítás céljából átvett települési szilárd hulladékot az általa 
üzemeltetett görcsönyi hulladéldcezelő központban helyezheti el, 
ártalmatlaníthatja, illetve hasznosíthatja. 

(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (színes, 
vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, textil stb.) a tulajdonos a 
közszolgáltató által működtetett lakossági hulladékgyűjtő udvarban 
közvetlenül is elhelyezheti. 



IV. fejezet 
A közszolgáltatási szerződés 

8. § 

( 1) A közszolgáltatóval a képviselőtestület közszolgáltatási szerződést köt a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása érdekében. 

(2) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező 
közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet. 

(3) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és - a felmondás 
e rendeletben meghatározott eseteit kivéve - az aláírás napjától számított 
10. év utolsó napján jár le. 

V. fejezet 
A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 

9. § 

( 1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást 
igénybe venni. 

(2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe a 
tulajdonos és a közszolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása alapján a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését ráutaló magatartása hozza 
létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató 
részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. 

(3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének 
illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben 
bekövetkezett változásokról - a változás bekövetkezése előtt -
a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján 
köteles értesíteni. Ha a közszolgáltatás feltételeiben előre nem látható 
okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségé
nek más alkalmas módon is eleget tehet. 

( 4) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, hogy az ingatlanon 
kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a települési hulladék fajtáját, szokásos 
illetve várható mennyiségét. 



( 5) Ha a tulajdonos által bejelentett hulladék egyéb szilárd hulladéknak 
minősül, a kötelező közszolgáltatás teljesítéséről - a hulladék mennyi
ségének megfelelően - a tulajdonos és a közszolgáltató írásban szerző
dést köt. Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
feltételeiben bekövetkezett változás esetén a közszolgáltató a tulajdo
nossal kötött szerződés módosítását kezdeményezheti. 

A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 

10.§ 

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok 
tulajdonosait. A megüresedést 15 napon belül be kell jelenteni a 
szolgáltatónak. Ez esetben a megüresedést követő hónap első napjától 
mentesül az érintett a fizetési kötelezettség alól. Az ingatlan újbóli 
használatba vételét a tulajdonos 15 napon belül köteles bejelenteni a 
szolgáltatónak. 

VI. fejezet 
A huiiadékkezeiési közszoigáitatási díj 

11. § 

(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a 
képviselőtestülct e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
állapítja meg. 

(2) 1 
(3) Amennyiben az l db 110 literes gyűjtőedény nem elegendő a hetente 

egyszeri szállítás mellett felgyülemlett hulladék mennyiségének, az 
ingatlan tulajdonos köteles saját költségén a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákot megvásárolni és a hulladékot abban kihelyezni 
elszállítás céljából. A közszolgáltató csak az általa rendszeresített 
zsákban elhelyezett hulladék elszállítását vállalja. A zsák ára tartalmazza 
a szállítás és elhelyezés díját is. 

1 hatályon kívül helyezte: 9/2008. (XII. 12.) sz. rendelet 



VII. fejezet 
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására 

szolgáló edények és zsákok rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

12.§ 

( 1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való 
átadása céljára olyan szabványos gyűjtőedényt köteles használni, 
amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető illetve 
azzal elszállítható. 

(2) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
vonatkozásában a gyűjtőedény típusának, űrtartalmának, számának 
meghatározásakor a közszolgáltató és a tulajdonos közötti 
megállapodás az irányadó. 

(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban 3 nappal korábban 
bejelenteni, ha ingatlanán a kötelező közszolgáltatás alá ta1tozó 
települési szilárd hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó 
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a 
közszolgáltató a megjelölt időpontra a teiepüiési sziiárd hulíadék 
megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb 
űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt bocsát a tulajdonos 
rendelkezésére, a tulajdonos költségére. 

A gyűjtőedények használatával, kezelésével és 

elhelyezésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

13.§ 

( 1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a 
tulajdonos az ingatlanon belül köteles tárolni. 

(2) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából 
a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen az elszállítást 
végző járművel megközelíthető és a leürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a 
gépjármű - és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem 
járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. 

(3) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt szükség szerint tisztítani és 
fertőtleníteni. 



(4) Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, robbanó, 
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a 
szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, 
egészségét. Tilos építési és bontási hulladékot elhelyezni a 
gyűjtőedényben, az építési és bontási hulladékot a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell kezelni. 

14.§ 

( 1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a 
hulladék elszállítását, ha: 

a) Nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy zsákban kerül átadásra. 

b) A szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás 
során a szállítást végzők életében, testi épségében, 
egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésben kárt 
okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet 
veszélyezteti. 

e) Érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény 
rnérgező, robbanó, folyékony gyúió, vagy egyéb olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal 
együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve 
nem minősül települési szilárd hulladéknak. 

(2) Az ( 1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a 
tulajdonost haladéktalanul értesíti az elszállítás megtagadásának 
tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles 
megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. 



VIII. fejezet 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

15.§ 

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok 
tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá 
kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, 
gaztól megtisztítsák. 

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság
mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján 
gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett 
szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy 
feladata. 

( 4) Köziisztasági szempontbóí járdának minősül az a gyalogos közlekedésre 
rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az 
úttest széléig (szegélyéig) terjed. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának 
kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más 

r , elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell 
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből 
származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével 
kapcsolatos feladatokra is. 

(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára 
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként 
többször fel kell hinteni. 
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 
hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. 
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni 
nem szabad. 
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy 
kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 



16.§ 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek 
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az 
ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, 
illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden 
esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet 
bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás ·okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, 
papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz
elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 

.t 7. § 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti 
területen) az építést végző kivitelezőnek (illetve az ingatlan használójának, 
tulajdonosának) kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a 
beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a 
kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az 
építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és 
egyéb szennyeződés ne ke] etkezzen. 

( 4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve 
hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka 
befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy 
személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg 
meg kell tisztítani. 

(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület
használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt 
módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem 
szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi 
szempontból veszélytelen. 

( 6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet 
szállítani és helyezni! 



18.§ 

( 1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 
szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a 
szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles 
azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, a 
szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban 
meg kell tisztítani. 

19.§ 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a 
szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(3) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt 
bármi módon károsítani tilos l 

20. § 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen 
szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen 
felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a 
tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt 
hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás 
kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett 
hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

21. § 

(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított 
szeméttartóba lehet elhelyezni. 

(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, 
az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem 
közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. 

( 4) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet 
rendelkezik. 



(5)Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe 
szállítani. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a 
polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 

22. § 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges 
gépek, járművek tárolása közterületen tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres 
területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni 
és azt saját költségen elszállítani. 

23. § 

(1) Áz épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az 
esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, 
belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait 
szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 

24. § 

(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell 
elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjá1mű forgalmat ne akadályozza. 

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 
- a gyalogos közlekedési útvonalon, 
- az útkereszteződésben, 
- az úttorkolatban ' 

- a kapubejárat elé, annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű 

megállóhelye és a járda között, 
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű 

létesítményein. 
(3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. 



IX. Fejezet 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

25.§ 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. 

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari 
eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, 
hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

( 4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet 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 kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő 
lomtalanítási akció is igénybe vehető. 

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést. 

X. fejezet 
Szabálysértések 

26. § 

(1) Az 1999.évi LXIX. tv. értelmében szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal, illetve 10.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, 
aki: 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem 
műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

b) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást 
végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető 
anyagot helyez el, 
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e) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 
síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik, 

d) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, 
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

e) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve 
mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodik, 1, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába 
vezeti, 
f) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést 
akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, 
kapub�járat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a 
közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve 
parkosított területre rakja, 
g) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba 
vezet, önt, 

i} közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, 
illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 

j) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
k) építményeket, kerítéseket, élőíát bármiiyen feiirattal megrongál, 
l) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
m) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít 

vagy elhelyez, 
n) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges 

gépet, gépjárművet közterületen tárol, 
p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett 

hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
q) a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető 

árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy 
egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 

r) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben 
foglaltak szerint végzi 

s) A kötelező közszolgáltatás teljesítése érdekében e rendeletben előírt 
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget ( 6.§ (4) és 10.§ (4) ) 

t) A közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez 
u) Települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre, 

vagy más ingatlanára a rendeletben megállapított feltételektől eltérően 
kihelyez. 

v ) A  gyűjtőedénybe folyékony éghető, mérgező, robbanó, vagy egyéb olyan 
veszélyes anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy 
mások életét, testi épségét, egészségét. 



w)Települési szilárd hulladékot Baksa község közigazgatási területére 
illetéktelenül beszállít. 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben 

hatóságként a körjegyző jár el. 
(3) Helyszíni bírságolásra jogosult a körjegyző és a Hivatal műszaki 

ügyintézője. 

IX. fejezet 
Záró rendelkezések 

27.§ 

Jelen rendelet 2004. november 0 l-én lép hatályba. 

Baksa, 2004. szeptember 10. 

Dömse László \\L. 
polgármester 

dr.Hederics István �,�V... 
körjegyző 



Melléklet a 812004. (X 04.) számú rendelethez: 

-A hulladékkezelés díja 2009. január 0 l-től: 

l 99,-Ft+20 % Áfa (239,-Ft) /ürítés 

-A fizetendő díjból 15 % kedvezmény illet meg minden ingatlantulajdonost, használót, de 
ingatlanonként csak egy személyt. 

-További 5 % kedvezményre jogosultak az egyedülélők. 

A kedvezményekből fakadó különbözetet az önkormányzat díjkompenzáció formájában 
megtéríti a közszolgáltatónak. 


