
Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselőtestülctének 
1/1999. (02. 18.) számú 

önkormányzati rendelete 
a köztisztaságról 

Magyarhertelend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. 111 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2.§-ában foglalt rendelkezések végrehajtása 
érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

1. A közterületek tisztán tartása

1. § 

Magyarhettelend Község teljes közigazgatási területén a szemetelés, a közterületek bármely 
módon történő szennyezése tilos. 

2. § 

(!) Közterületen a szemét és hulladék kizárólag a szemétgyűjtő tartályokban és konténerekben 
helyezhető el. A szemétgyűjtő tartályok elhelyezéséről, ürítéséről, fertőtlenítéséről, 
karbantartásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

(2) Aki bármely anyag szállításánál, fel- és lerakásánál nem kerülheti el a közterület 
beszennyezését, köteles a mnnka befejezése után a hnlladéktól a közterületet 
megtisztítani. Ha a szállító, fuvarozó e kötelességének nem tesz eleget, a szennyeződést 
az köteles megszüntetni, akinek a részére a szállítás történt. 

3. § 

(!) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: 
al az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlan műveléséről, rendben tartásáról, 

gyomtól, gaztól, szeméttől, vagonélő bokroktól való megtisztításáról, 
bl az ingatlanával szomszédos belterületi útnak az út középvonaláig terjedő részének 
tisztántartásáról, 

cl az ingatlan előtti járdaszakasz Gárda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg -
ha a járda mellett zöldsáv is van - az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, 

dl az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, 

el a járdán elburjánzó gaznak a burkolat rongálása nélküli kiirtásáról, az ingatlanról az 
úttest vagy a gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok folyamatos lenyeséséről, 
fi az ingatlan előtti járdaszakasz Gárda hiányában 1 méter szélességű útsáv) 
síkosságmentesitéséről. A járdáról (útsávról) a havat szükség szerint naponta többször is a 
hóesés után nyomban, de legkésőbb reggel 6 óráig el kell takarítani. Tilos a hórakást a 
közüzemi és közérdekű létesítményekre (pl. vízelzáró csap, közkifolyó, vízelnyelő akna) 
elhelyezni. A járdák síkosságmentesitésére konyhasót vagy ennek tömény oldatát 
használni tilos. A közegészségügyileg veszélyes anyagot nem tartalmazó szóróanyaggal 
(pl. fűrészpor, homok, kőpor, hamu, kis szemcséjű salak); a szóróanyag beszerzéséről a 
tisztításra kötelezett gondoskodik. 



(2) A közintézmények, terek, sétányok, parkolók, zöldterületek, valamint az ezek melletti 
közutak rendszeres tisztántartatásáról és tisztán tartásáról a közintézmény, illetőleg az 
Önkormányzat gondoskodik az (!) bekezdésben foglaltak szerint. 

(3) A kereskedelmi és vendéglátó üzletek, árusító-helyek előtti közterületet és járdaszakaszt 
az üzlet üzemeltetője köteles tisztán tartani az (!) bekezdésben foglaltak szerint Az 
üzemeltető köteles gondoskodni az üzlet környékének tisztán tartásáról is. 

4. § 

(!) Az utcai és egyéb idény jellegű vagy alkalmi elárusító helyek árusai kötelesek az 
árusításra kijelölt helyet, valamint annak környékét tisztán tartani. 

(2) Az üzletek és alkalmi elárusítóhelyek üzemeltetői ill. árusai az árusításból keletkező 
hulladék gyűjtésére az üzlet, árusítóhely előtt megfelelő számú zárható edényt kötelesek 
elhelyezni és azoknak saját szemétgyűjtő edénybe történő rendszeres kiürítéséről és 
elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni. 

5. § 

Közterületen szeszes italt fogyasztani tilos. 
A tilalom nem vonatkozik a közterületen elhelyezett és közvetlenül a közterületen szeszes ital 
árusítását is végző üzletek 10 méteres környékére, valamint a majális jellegű rendezvények 
során ideiglenesen kitelepült, szeszes italt is árusító üzletek 50 méteres környékére. 

6. § 

(!) Építési törmeléket és egyéb, karbantartási szemétnek nem minősülő szilárd hulladékot az 
köteles elszállítani, akinél a hulladék keletkezett, a Polgármesteri Hivatal által kijelölt 
helyre, térítés ellenében. 

(2) Építés, tatarozás, bontás, az úttest felbontása során törekedni kell a keletkező por és más 
szennyeződés szétterjedésének megakadályozására a porképző anyagok vízzel történő 
locsolásával és más alkalmas eljárásokkal. Az úttesten, járdán és egyéb közterületen 
ideiglenesen elhelyezett építőanyagot és szennyeződést előidéző más anyagot úgy kell 
tárolni, hogy biztosítva legyen ezen anyagok eső, szél általi elsodródásának 
megakadályozása. 

(3) Avart, nyesedéket és más kerti hulladékot csak az erre alkalmas kivájt gödörben, október 
1. és április 30. közötti időszakban, a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül,
felügyelet mellett szabad elégetni. 

II. A települési szilárd hulladékok elszállítása

7. § 



(1) Magyarhertelend Község teljes belterületén (1. sz. melléklet) a települési szilárd hulladék 
összegyűjtése és elszállítása kötelezöen igénybe veendő közszolgáltatás. 

(2) A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását (a továbbiakban: szemétszállítás) 
nyilvános pályázat kapcsán Magyarhertelend Község Önkormányzatának Képviselő
testületével kötött szolgáltatói szerződés keretében a Kaposvári Városgazdálkodási 
Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató) teljes körűen végzi. 

(3) A szolgáltatást köteles igénybe venni minden lakás, üdülőingatlan tulajdonosa ill. 
használója, valamint minden természetes vagy jogi személy, amely a település 
belterületén vendéglátó, kereskedelmi vagy más szolgáltató tevékenységet, ill. ipari 
termelést végez (a továbbiakban: ingatlantulajdonos). 

( 4) A szilárd hulladék elhelyezése a Magyarhertelend Község Önkormányzata és az Orrfü 
Község Önkormányzata közös tulajdonát képező, a két község határában, a 
magyarhertelendi 0124, 0294/d és 0295 hrsz-ú földrészleteken kialakított kommunális 
hulladéklerakón történik. 
A hulladéklerakót a tulajdonos önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján 
Szolgáltató üzemelteti. 

8. § 

(1) A szemétszállítás a lakásoknál és az egész évben nyitva tartó vendéglátó és kereskedelmi 
egységeknél télen (október 16-tól április 15-ig) hetente egyszer, nyáron (április 16-tól 
október 15-ig) hetente kétszer, üdülőknél és az üdülési szezonban nyitva tartó vendéglátó 
és kereskedelmi egységeknél nyáron hetente kétszer történik. 

(2) A szemétszállítási napokat, ill. azoknak az esetleges megváltozását Szolgáltató a 
hirdetőtáblákon, valamint a helyi és a megyei sajtóban köteles megfelelő időben közzé 
tenni. 

(3) Szolgáltató a szemétszállítási napokon a 6.30 és 17.00 óra között veszi át az ingatlan 
előtti közterületen és szállítja el a szemetet speciális járművel, míg a hulladéktároló 
konténerek ürítéséről szükség szerint gondoskodik. 

9. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a kommunális szilárd hulladékot szállítási napokon reggel 
6 óra 30 percig megfelelő hulladéktároló edényben vagy zsákban az ingatlan elé 
kihelyezni, illetve az e célra rendszeresített hulladéktároló konténerben elhelyezni. 
Alkalmanként maximum 150 liter hulladék helyezhető ki ingatlanonként. 

(2) Azokon a területeken, ahol a szemétgyűjtés nem hulladéktároló konténerekben történi, az 

ingatlan tulajdonosa köteles megfelelő szemétgyűjtő tartályról gondoskodni. Tilos a 
szemetet csorbult, balesetveszélyes szélű tartályban tartani. 

(3) A szemétgyűjtő tartályban nem szabad olyan anyagokat (pl. forró hamu vagy salak, maró 
vagy mérgező anyag, növényvédőszer, állati hulla, zsiradék, folyadék, épülettörmelék, 



nagyobb súlyú vagy terjedelmű tárgyak stb.) elhelyezni, melyek veszélyeztethetik a 
szemétszállítást végző dolgozók egészségét vagy balesetet okozhatnak. 

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon esetenként keletkező nagyobb menny1segu 
hulladékot - a veszélyesnek minősülő hulladék kivételével - a kijelölt szemétgyűjtő 
telepre maga is elszállíttathatja, és ott térítésmentesen elhelyezheti. 

III. A szemétszállítás díja 

10. § 

(!) A lakó- és üdülőingatlanokon keletkező szilárd kommunális hulladék elszállításáról a 
Képviselő-testület a Szolgáltatóval szerződést kötött, melynek alapján az Önkormányzat a 
Szolgáltatónak a szolgáltatás díját kifizeti. 

(2) A lakó- és üdülőingatlanok által az Önkormányzatnak fizetendő szemétszállítási díj 
mértékét a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(3) A díjat a Képviselő-testület évenként felülvizsgálja és azt a tárgyév március l-ig közli az 
ingatlantulajdonosokkal. 

( 4) A lakásokban élő lakosok számáról a körjegyzőség a népesség-nyilvántartási adatok, 
illetve a tényleges használat alapján tájékoztatja az Önkormányzatot. A lakásban lakó 
személyek számának változása esetén az Önkormányzat év közben hivatalból, vagy 
bejelentésre a bejelentést követő hónapot követő hó elsejétől időarányosan módosítja. 

(5) A lakás tulajdonosa (használója) által fizetendő szemétszállítási díjat szociális indokból, 
kérelemre a Képviselő-testület a tárgyévre mérsékelheti. 

(6) Az éves szemétszállítási díjat minden év június 30-ig kell az Önkormányzat költségvetési 
szán1lájára befizetni. 

11. § 

(!) A vendéglők és kereskedelmi egységek, kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetőivel, 
egyéb szolgáltatókkal, ipari termelést folytatókkal a szemétszállítási díj mértékéről 
Szolgáltató külön-külön megállapodást köt. Amennyiben a megállapodás nem jön létre, a 
díjfizetésre kötelezett által fizetendő éves szemétszállítási dijat Szolgáltató kérelmére a 
Képviselő-testület - a keletkező hulladék mennyiségére és egyéb, a szolgáltatás 
szempontjából lényeges körülményekre tekintettel - állapí\ja meg. 

(2) Az (!) bekezdés szerinti megállapodásban, illetve képviselő-testületi határozatban 
rögzített szemétszállítási díj beszedéséről Szolgáltató gondoskodik. 

12. § 

(1) Az ingatlantulajdonos illetve egyéb díjfizetésre kötelezett fizetési kötelezettségét nem 
érinti, ha az érintett az ingatlanon, illetve az általa végzett tevékenység során keletkezett 



szilárd hulladékot bármilyen okból maga szállíttatja el és helyezi el a kijelölt 
hulladéklerakó telepen. 

(2) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) továbbá a naponta keletkezett háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és 
elszállításáról (lomtalanítási akció) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a 
Szolgáltató gondoskodik. Erről az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíteni kell. 

IV. Egyéb rendelkezések

13. § 

E rendelet alkalmazásában települési szilárd hulladéknak minősül: a lakásokban, valamint a 
lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben és területen keletkezett szilárd 
hulladék, így pl. salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb 
nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett 
hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a 15 litert, illetve 15 kg-ot, 
valamint a vendéglátó és kereskedelmi egységekben, kereskedelmi szálláshelyeken, és más 
szolgáltatók telephelyén keletkező, a fentiekben felsorolt hulladék mennyiségi korlátozás 
nélkül. 

14. § 

Aki e rendelet 1; 3; 4; 5; 6. §-ában, valamint a 9. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét 
nem teljesíti, illetve a tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000,-forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

15. § 

(!) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A Rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt szemétszállítási díjak az 1999-es évre érvényesek. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyarhertelend Községi 
Közös Tanács többször módosított 1/1979. számú, a köztisztaságról szóló rendelete. 

Kovács Gyula 
polgármester 

Dr. Harmat Béla 
mb. körjegyző 



1. számú melléklet

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
1/1999. (02.18.) számú 

önkormányzati rendeletéhez 

Magyarhertelend Község belterületén a rendszeres szemétszállításba bevont területek: 

Lakóterület: 

- Fürdő utca 
- József A. utea 
- Kossuth utca 
- Béke utca 
- Dózsa utca 
- Petőfi utca 
- Rákóczi utca 
- Ady utca 
- Váci utca 

Üdülőterület: 

- Viola utca 
- Páfrány utca 
- Rozmaring utca 
- Nefelejcs utca 
- Ibo 1 ya utca 
- Kankalin utca 
- Hóvirág utca 
- Vadrózsa utca 
- Bokréta utca 
- Gyöngyvirág utca 



2. számú melléklet

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
1/1999.(02.18.) számú 

Mértéke: 

Üdülőegységenként: 

Lakásonként: 

önkormányzati rendeletéhez 

SZEMÉTDIJ 

1999. év 

1 fő esetén: 
2 -4 fő esetén: 
4 fő felett: 

2.000,- Ft/év 

1.000,- Ft/év 
2.000,- Ft/év 
3.000,- Ft/év 




