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Mecseknádasd Német Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő

Testiiletének 

4/2003./II. 14./ sz. rendelete 

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

Mecseknádasd Német Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselö-Testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §(!)bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, különös figyelemmel a 242/2000.(XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 
213/2001.(Xl. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi ·rendeletet alkolja: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. § 

(!) Jelen rendelet célja, hogy Mecseknádasd köz.igazgatási területén a lakosság egészségének 
védelme, valamint Mecseknádasd község természeti és épített környezetének megóvása 
érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelezö 
igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, 

jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak 
megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya Mecselmádasd község közigazgatási területén belül a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 
birtokosaira vagy használóira (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos") terjed ki. 
A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az l. számú melléklet 
tartalmazza. 

(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató sz.állítóeszközeihez 
rendszeresítctl gyújtöedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
begyűjtésére és rendszeres, illetve a.lkalmi elszállítására; az ingatlanon összegyüjtött 
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék-· a közszolgáltató által meghatározott 
időpontban és helyen történö -- begyüjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; 
hulladéldcezeló telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmények létesítésére, müködtetésére és üzemeltetésére; valamint fl fent 



meghatározottak szerint gyüjtött, begyüjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására terjed ki. 

2. § 

(!) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi 
közszolgáltatást. 

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának 
kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nem gondoskodik. 

(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a 

közszolgáltatás első igénybevételével. 

II. FEJEZET

A klizszolgáltatás ellátásának rendje 

3. § 

(!) Mecseknádasd község önkormányzatának képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására 
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében Komló Város Önkormányzata által 
fenntartott közszolgáltatáshoz történő csatlakozással gondoskodik. 

(2) Mecseknádasd község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelö a Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Kft. (jelen rendeletben: Közszolgáltató). 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen -··jelenleg a komlói hulladéklerakóban, hulladék udvarban, vagy a 
közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó 
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartá

.
sával szabad elhelyezni. 

(4) Az önkormányzat szükseg esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 

gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségü gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

4. § 

(!) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2) A szervezett kőzszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények 
használata 2004. január l-jétől kötelező. 



5. § 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal köteles elszállítani. A 
szállítás módjáról és idejéröl az ingatlantulajdonost a közszolgáltató -· belátása szerint -
írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 

III. FEJEZET

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

6. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Mecseknádasd község önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkezö települési szilárd hulladék e 

rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a 

közszolgáltatónak tfüiénő átadására. 

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, 
és ahhoz 2004. január 1-jétöl a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
tárolóedényt köteles igénybe venni. 

(') Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyüjtése során megfelelő gondossággal kell e�járnia 
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarj a, és az ingatlanán 
keletkező hulladék me1rnyiségét alacsony szinten tartsa. 

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkezö hulladékot 
tömörités nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a 
gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni 2004. január l-jétől csak a közszolgáltatótól 
vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési 
hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. 

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy 
befagyott, vagy a benne lévö hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az 

előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazitani 
és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 

IV. Fejezet

INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

7. § 
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111 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 jellegü takarításáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az 
önkormányzat gondoskodik. 

131 Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződések megszüntetése, a 
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

141 Az ingatlan előtti járda, a közterületen ta1'ílható árkok, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az 
ingatlan tényleges használójának, illetve a tulajdonosának kötelessége. 

15/ Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek és más elárusító helyek 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. Továbbá a tényleges használó köteles 
gondoskodni az üzlethelyiség előtt a községképbe illö hulladéktároló kihelyezéséről, papír és 
dohányhulladék elhelyezése céijából. 

8. § 

11/ Építési te1iileten és az építkezés közvetlen környékén /az építkezés elötti területen/ az 
építést végző kivitelezőnek és építtetőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

121 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 
keletkezzen. 

131 Közterületen építési, bontási anyagot a körjegyző által kiadott közterülethasználati 
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. 

141 Amennyiben a rnunkálatok 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. 

V. .  Fejezet 
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE 

9. § 

/!/ Az avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tüzrakóhelyen szabad égetni 
munkanapokon 12.00-19 .00 óráig úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne 

károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

121 Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot /PVC, veszélyes hulladék/. 
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/3/ A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hógy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

141 A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha atTa szükség nincs, a tüzet azoru1al el kell oltani. 

151 A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem a d  felmentési. 

VI. FEJEZET

ÉHTELM.EZÖ RENDELKEZÉSEK 

10. § 

1. Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletben felsorolt
tulajdonságok közUJ eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a 

környezetre kockázatot jelent.

2. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 3.
számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.

3. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleé11ve a 

kezelőlétesítmények utógondozását is.

4. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék biliokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa
vagy a begyüjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhe!yen (gyűjtőpontokon, hulladékgyüjtő 
udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyüjtés, 
válogatás a begyüjtö telephelyén. 

5. Sz•lllítás: a hulladék t elephelyen kívüli mozgatása, beleé1ive a szállítmányozást és a 

fuvarozást is. 

6. Közterület kezelője: Mecseknádasd Német Kisebbségi Települési Önkormányzat.

VII. FEJEZET

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

II.§ 

(1) E rendelet 2003. január l-jén lép hatályba a rendelet 7. §-a, 8. §-a, 9 .. §-a kivételével, 
melyek 2004. június 12-én lépnek hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
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