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Husztót Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

5/1999. (XII. 13.)sz. rendelete 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenysé6>TŐI, a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 

Husztót Község Onkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló XLII. tv. 2.§-nak és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. tv. 16. §. ( 1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1. 
Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1. §. 

A rendelet célja, azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a 
település köztisztaságával összegfüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági 
szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

A rendelet hatálya 

2.§. 

A rendelet hatálya Husztót község közigazgatási területére terjed ki: 
magánszemélyekre 
a jogi személyekre 
és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, egyesülésekre. 

3 §. 

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony 
hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. 

4.§. 

A településen a szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 
szolgáltató útján biztosítja az önkormányzat. 

5.§. 

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanon keletkező szilárd hulladék 
elhelyezéséről - a jelen rendeletben meghatározott módon- a szolgáltatás igénybevétele 
útján köteles gondoskodni. 

(2) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 
környezet (különösen közterület) szennyeződését, fertőzését eredményező 
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 



II. 

Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása. 

6.§. 

( 1) az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) köteles gondoskodni: 
a )  az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg a járda 

mellett zöldsáv) továbbá a járda és a kocsiút közötti kijavított vagy kijavítatlan terület 
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról és 
síkosság mentesítéséről, 

b.) járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek műtárgyai, 
e.) az ingatlan előtti árok tisztításáról, a csapadékok zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 
d.) beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 
e.) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyíló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, 

hogy az a közlekedést ne akadályozza. 
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb. céljára) 

történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 
köteles tisztántartani. 

7.§. 

Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 6.§-ban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a 
körjegyző és tulajdonos költségére elrendelheti a munka végzését 

8.§. 

Az ingatlan tulajdonosa, használója a közterület takarításából keletkezett szemetet és a kerti 
hulladékot, a háztartási hulladékot gyűjtő tartályba, (műanyag zsákba) köteles elhelyezni. 

9.§. 

( 1) Közterületen a gépjánnűvek mosása -erre alkalmas helyen- csak karosszéria másossal és 
mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető. 

(2) Az alvázmosás tilos 
(3) A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni. 
(4) Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjánnűvek mosása tilos. 

10. §. 

( 1) Az úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyezéssel, emberi és 
állati ürülékkel) beszennyezni tilos. 

(2) Állat által okozott szennyeződés eltakarításáról az állat gazdája, gondozója köteles 
gondoskodni. 

lll. 

A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági közszolgáltatás 
'.("_ ( ... { 

1 1. §. 



( 1) Települési szilárd hulladékot, háztartási hullad�kö(csak hulladéktároló edénybe, vat,>y 
műanyag zsákban szabad elhelyezni. 

(2) Nem minősül települési kommunális hulladéknak a veszélye hulladék, az állati hulla, 
trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes anyag, az 
építési törmelék. / 

12.§ 

( 1) Az önkormányzat közigazgatási területén a szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és 
ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett --a szolgáltató által végzett
köztisztasági közszolgáltatás útján történik. 

(2) A szolgáltatással ellátott terület Husztót község valamennyi ingatlana. 
(3) A háztartási hulladék elszállítása az alábbi gyakorisággal történik minden hónap utolsó 

csütörtökén. 
(4) A nem háztartási hulladék a folyékony hulladék elszállításáról az ingatlan 

tulajdonosának, használójának kell gondoskodni. 
(5) A körjegyző által elrendelt lomtalanítási akciót a szolgáltató előzetesen meghirdetett 

időszakban és módon szervezi meg és bonyolítja le. 

13.§. 

A rendszeres szemétszállítás módjának meghatározását és a szolgáltató részletes feladatát a 
szolgáltató és az önkormányzat között létrejött szerződés rögzíti. 

IV. 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése. 

14.§. 

Aki a rendeletben meghatározott magatariási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat 
megszegi, szabálysértést követ cl és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

v 

Hatályba léptető rendelkezések. 

15.§. 

E rendelet 2000. január 1. napjától lép hatályba. 
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