
Máza Községi Önkormánvzat Képviselő-testületének 
'.f/2003. fc'llJ;i) sz. öakormánvzati rendelet,.e,-

a helyi környezet védelrnéröl, a közterületek és ingatlanok rendjéröl, 
a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, 

elszállításával, és ártalommentes elhelyezésével kapcso latos közszolgáltatásról 
· 

és annak kötelezö igériybevételéröl 

Háza község képvise!ö-testülete a helyi önkonnányz�tokról szóló módosított 1990. évi LXv. 
törvény 16. § ( 1) bekezdésében, a környezet védelmének általanos szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv. 46. § (1) bekezdés e) pontjában, az egyes helyi közszolgáltatások kötelez6 
i�;'1ybevételéröl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-iban, valamint a hulladélgazdáikodásról szóló 

00. évi XLIII. törvény 13. § (3) bekezdése és a 2:i §-2.ban bpott felhatalmazás alapjánnfáza 
község tisZt:a, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának k:ialak:itása. 
fennt2.1cása és védelme érdekében, a helyi körülményeke'. figve!e:nbe véve, az alábbi rendelece; 
a!kolja. 

I. Fejezet 

Altal:.ínos rendelkezések 

!. § 

( 1) A re:ide!et célja� hogy ��2 za köZ5é� kö:ig:L:g:...tisi te!""'Jle�é:'l a köz-cisLL2.5á�o;: 
re�ntc.r--ss az ez.zet kapcsolatos fe'..:..d2.[0K:2r� köL-::!e:e�:.Ségeke� és til2.l;:.:��2t a he'.vi 

s2jáwsságokr1aJ;: megfe!e!oen re:1dez:e. 
(2) A re:ide!e� hatálya a község közig1Zg:..�isi te�le:é� állanCó vcgy iCe!gl��es je!le3g�! 

t2..!cózkodó, i!!etve tevékenységet foi>1:HÓ mi.ginszesé:vek:-e, ingatlan ruiajdonosokra és 
hasz:iálókra ( továbbiakban ing:itlan tulajdonos ), JOgi szemé!yek:-e, valamint jogi 
személyiséggel nem rendellez6 egyéb sze:-,-eze:ek:-e egyrrint kiterjed. Nem terjed ki a 
re::ide!et hatálya a veszé lyes hu!!adékokr:i., a te!e?ü!ési foiyékony hulladékokra és az azokkal 
összefüggö tevékenységre. 

(3) A köztisztaság és a települési könyeze: fe:mt21Cása eLsörendű közegészségügyi érdek, 

ezén: ennek elömozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a sze::inyezödést, 
ferrözést eredrnényez6 tevékenységt6� ille:öleg mag:irarcás:ól tartózkodni. 

( 4) A2 egyes ingatlanok tisruínwnisáról az ingatlan tulajdonosának (haszonélvezojének, 
másnak a használatában !év6 ingatlanok tisztinrar.isárói pedig a használati joggal rendelkez6 
bérlönek) ke!! gondoskodni. 

(5) A település e2:esz területén a sze:-,-eze'.: hullaééksz:íllitásról az önkormányzat 
gondoskodik. 
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2.§ 

Alapfogalmak 

E rendelet alkalmazásában 
a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék; 
b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára 

használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és 
területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fütésből 
keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, 
falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából 
keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezö mennyisége nem haladja meg a rendelet 
alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülö mennyiséget, mely 15 liter, 

e) nem háztartási hulladék: az emberi ürülék, az állati tetem és trágya, a jég, a hó, a sár, az 
épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb 
mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben, üzemekben, 
üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben lakás, részben 
egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az a működési 
tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem; 

d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben 
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, 
háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetöleg 
közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező, a b) 
pontot meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék; 

e) nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe 
nem tartozó nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék, 

j) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterület tisztántartása, 
a települési szilárd hulladék kezelése; 

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 
mentesítése, illetőleg pormentesítése. 

II. Fejezet 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

3. § 

(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 takaritásáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú 
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utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséröl, ürítéséröl az önkormányzat a 
polgármesteri hivatal útján gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezo egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezödés megszüntetése, a 
szennyezödést okozó szerv, illetve személy feladata. 

( 4) Köztisztasági szempontból járdának minösül az a gyalogos közlekedésre rendelt 
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed. 

(5) Az ingatlan elötti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 
Intézmények:, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek elötti 
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék 
üzleti tevékenységböl származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, ,a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növ6 gyom 
kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelö nyesése. 

(7) Ónos es6t6l, jégt6l, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször 
fel kell hinteni. 
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, filrészpor, 
k6porliszt) kell használni. 
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. 
A szóróanyag beszerzéséröl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

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

4. § 

(!) A közteliileten lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan el6tti szakaszra terjedoen - az 
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

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

(3) Az ingatlanon keletkezö csapadékvíz saját területen történ6 elhelyezésér61, illetöleg 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történö bevezetéséröl - el6zetes bejelentés alapján -
az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

. 

(4) 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 csapadék:víz-elvezet6 árokba szórni, beleönteni, 
beleseperni, vagy b evezetni tilos 1 

5. §  

( 1) Építési teliileten és az építkezés közvetlen környékén (az építlkezés el6tti területen) az 
építést végz6 kivitelez6nek kell biztosítani a tisztaságot. 
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(2) Beruházások esetén a birtokbavételtöl 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 
keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a jegyző 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. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyz6, az 
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges. 

( 6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt foly�atosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a 
kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell 
állítani, illet6leg meg kell tisztítani. 

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve hulladékot szállítani és 
helyezni 1 Közterületre kihordott hulladékot vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén ősszetakarítani, illetve 
elszállítani. 

6. § 

(1) Közterületen szennyez6 anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan 
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyezödnék, a szennyez6dés el6idéz6je köteles 
azt eltávolítani és a további szennyez6dés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület 
szennyez6dik, a szennyeződés előidéz6jének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban 
meg kell tisztítani. 

7. § 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyez6dést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat �gy kell végezni, hogy a szennyez6dés 
közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon 
károsítani tilosl 

8. § 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és 
táborozó-helyek beszennyezése tilosl 
A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése .érdekében az említett területen szemetet, 
hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni 
vagy eldobni tilos. 
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(2) Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 
elhelyezni. . 

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, 
berendezésí tirgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

( 4) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegojét szennyezi, az 
egészséget veszélyerteti, vagy élosdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy m agánterületet fekáliával 
(emberi ürülékkel) szennyezni tilosl 

(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
( 6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéhalanul a dögtemetobe szállitani. 

Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri hivatalnál 
azonnal be kell jelenteni. 

9.§ 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, 
járrnuvek tárolása közterületen tilosl 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület é.s az azt körülvevo 10 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége 
Az ámsításból keletkezo hulladék gyújtésére zárható tároló edényt kell kihelyezni és azt saját 
költségen elszállítani. 

10.§ 

(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetüzetérol az esövíz, hólé a 
járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén lévo , tavakba, holtágakba, élo vízfolyásokba, belvízelvezet6 
árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezni tilos 1 

11. § 

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

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 
- a gyalogos közlekedési útvonalon, 
- az útkeresztezodésben, 
- az úttorkolatban, 
- a kapubejárat elé, annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló járrnu megállóhelyénél, a jármu megállóhelye és a járda 

között, 
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekU létesítményein. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 
takaritani. 
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III. Fejezet 

Hirdetmények, plakátok elhelyezése 

12. § 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. Tilos az építményeket, keritéseket, élöfákat bánnilyen felirattal megrongálni. A 
közszemérmet és közízlést sértö feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén 
eltávolítani. Hirdet5tábla közterületre történő kihelyezésére a Polgánnesteri Hivatal által 
megjelölt személy jogosult. 

(2) Épület falára (kerítésre, kapura stb.) hirdetést, plakátot kihelyezni csak a tulajdonos 
vagy a használó előzetes hozzájárulásával lehet. 

(3) A hirdetményeket úgy kell elhelyezni, hogy az más idöszeru hirdetmények 
olvashatóságát ne akadályozza. 

(4) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévö, idejét múlt hirdetményt az 
elhelyez6 köteles eltávolítani, legkésöbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, 
köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséföl és elszállításáról is gondoskodni. 
Amennyiben ezen kötelezettségeinek a hirdetmény kifüggesztője határidőn belül nem tesz 
eleget, úgy a hirdetmény helyette és költségére eltávolítható. 

IV. Fejezet 

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 

13. § 

( 1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, 
elszállítása és ártalommentes elhe\yezése az önkormányzat által szervezett - Dél_ Kom Dél
dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. ( székhely: 7632 Pécs, Siklósi u. 52. ) által végzett -
köztisztasági közszolgáltatás útján történik. Az összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése a 
kárászi. hulladék lerakó telepen történik. 

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött 
megállapodás szerinti gyakorisággal - hetente, a közszolgáltatási szerzödésnek megfelelően -
zártrendszerű hulladékszállító gépjánnuvel végzi, az 1. számú melléklet alapján. 

(3) Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor a polgánnesteri hivatal és a szolgáltatást 
végz6 szerv között egyeztetett id6pontban, amelyrol a lakosságot eli5zetésen tájékoztatni kell 
a helyben szokásos módon. 

( 4) A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatási szerzödés ráutaló 
magatartással (a szolgáltatás igénybevételével), vagy a szerzodés írásba foglalásával, illetve ha 
a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási kézségét bizonyítja 
jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban 
illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetöleg korlátozhatja. 
A közszolgáltató a rendszeres hulladékszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos 
tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. 
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(5) Ha a teljesítés a közszolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következö 
munkanapon elszállítani. 

(6) . SZünetel a szerzödés, ha a tárólóedényt,egyedül használó ingatlan tulajdonos 
foly;gnatos<iP-2 n�P:� honapnál hossaSlí--iaeig riiz2 -község közigazgatáSr-tefületén-kíViil 
tartózkodik, é s  táv91lété--;;�k-Ya:fhafö--i<l0Tartamát elözetesen ( leialabb 8 nappal kor�bban ) 
írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valósságát a közszo lgáltató 
jogosult ellenörizni. 

(7) Amennviben az inzatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be J � ..... 1 ' 

úgy az új tulajdonos vagy használó a korább i ingatlan tulajdonossal egyetemlegesen köteles a 
változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás 
bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos vagy használó és ·a közszolgáltató között a 
közszolgáltatói szerzödés létre jön. A bejelentésnek a megtételéig a közszolgátatási dijat a 
korábbi ingatlan tulajdonosnak kell fizemi. 

· 

14.§ 

( 1) A hulladékszállítás alkalmáv<!l csak 110 füeres szabványméretű hulladéh.-rároló 
edénynek rnegfelel6 zárható gyűjtőedény he!yeL'ietö el az ingatlan e!ott. A hulladékgyú jtö 
edény a hulladék elszállítását mege!özöen a közcerüierre való kihelyezéséről és ürités máni 
vissza.helyezéséröl az ingatlan tulajdonos gondoskodik. A gyűj tőedények üritése a szolgáltatást 
végzö feladata. 

(:?.) A keletkez6 hulladék mennyiségének megfe!e!ö szirnú fedhet6 szemétgyűjtő edény 
beszerzése, pótlása, javítása, tiszcimzs-c2..sc, fertödec,ítése a tulajdonos, illetve használó 
kötelessége .  

(3) A hulladékgyűjtésre, olyan muszc,l:.i 2h?oill zi:-ilató hulladék:ároló edé:iy használható, 
ame!yböl a hulladék üritése szóróé2.s-, brueset me:nesen bÍZ!osithaó a sziilítój3.rműbe. Az 
edénybe n a hulladékot tömörítés néibl kell e!he!yez.'1i, hogy az a gépi ürités<: ne ak2dályo::za. 

( 4) A hulladékot felhalmozni nem sz:.bad, azt a megadOi:t szemér.sú..llítá.si napon e!sziilítás 
céljából a szol gáltatást végzö szerv rendelkezésére kell bocsát3.n.i . 

(5) A hulladékgyúj to edénybe nem sz:J.bad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb 
olyan anyagokat elhelyez..rii, amely veszéiyezre::i a szolgáltatást végz6 dolgozók testi épségét és 
egészségét vagy a szállítój3.rmúben rongálódást okozhat. 

( 6) Ha a közszolgáltatást végzö szerv dolgozója azt észleli, hogy a tárolóedénybe olyan 
tárgyakat helyeztek el, amely nem minösül szállítható hulladéknak, valamint ha a nyesedék 
átrnéro je a 2 cm-t, kötegelése a 70 x '10 cm-t meghaladja, annak szállítását megtagadhatja. 

(7) A közszolgáltatást végző dolgozóknak a tárolóedények megrongálása nélkül kell a 
szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. 

15. § 

(1) A hulladékszállítási közszolgáltatásért az igénybevevok szolgáltatási díjat kötelesek 
fizetni. 

(2) A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető dijat a képvisel6-testület állapítja 
meg, a szolgáltatást vé2.Z6 vállalkozóval tönént egyeztetést köve:öen. 

(3) A szo i gáltatási díj mértéke 2003. évben J.20,- Ft + ÁFA/ 
110 l.iteres edény/Urités. 
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(4) A képviselö-testület a közszolgáltatási díjat évente felülvizsgálja. A közszolgáltatási díj 
beszedését, valaJllint a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézést a közszolgáltatás 
végzésével megbízott vállalkozó végzi. 

( 5) Ai ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatási. díjat a vállalkozó negyedévente utólag 
számláiZa. · 

··---�·-···--· � 

···· ·· T6)-A települ6si hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet 8. § (5) bekezdése szerint nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelezettsegeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató, számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(7). A hulladélgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. §. (1) bekezdése szerint 
a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelö díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás. 

(8). A közszolgáltatót megilletö díjhátralék magában foglalja a t5ke, a Ptk. 301. §.-a 
szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét 

(9). Amennyiben az ingatlan tulajdonos nem köt szerzödést és/vagy az általa használt 
edényzet típusról a kozszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj 
·mégáliaj}ltasaná1alcozszolgfilrafó-minaacrclig·jogosult ingtlanonként 1 db 11 O liter t(lliogaur 
rarol,S:�:a.eriy�elöírlüiit1.fil�gya:Kofíság szerinti hasinálatát vélelmezni, JllÍg az igénybevéielre-
kQfoft;zttt__írásban. a.szerz;.Q_c]éstmeg nem K:é\Tl'A: szerzoaes megkotese utállakövetkez6 
naptári hónap elsö napjától a közszolgll.taroasz·e'fzoclés·a:Iapjánteljesítn�sszamláz� --------

16. § 

( 1) Az egyéb - nem háztartási hulladék - összegyűjtésér61 és saját költségen történö 
elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 

(2) A közszolgáltatási szerzodésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel 
cem rendelkezö szervezetekkel az egyéb - nem háztartási - szemét elszállítására a szolgáltatást 
végzö szerv külön megállapodást köthet. 

(3) Az egyéb - nem háztartási - szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, 
pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertotlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. 

(4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb 
- nem háztartási - szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtoedényeket, muanyag zsákokat általában a 
tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtö tartályokkal együtt kell 
elhelyezni. 

( 5)  Ha az ingatlan tulajdonosnál rothadó vagy bilzös hulladék keletkezik, annak 
elszállításáról és megsemmisítéséröl haladéktalanul gondoskodnia kell. 
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V. Fejezet 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

17. § 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tOzrakóhelyen és telken szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsíts<lo és az égetés hosugárzása kárt 
ne okozzon. 

(2) AZ égetend6 kerti )mlladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék) 

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

( 4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelöberendezést 6rizetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

(5) A tüzelés, a tüzeloberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tuz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

( 6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülo lomtalanítási akció 
, � 

is igénybe vehetél. 
(7) A hatóságilag elrendelt általános tOzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést 

18. § 

A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község területén 
lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 

VI. Fejezet 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenörzése 

19. § 

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket nem 
tartja be, illetve a tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem 
valósul meg - szabálysértést követ el és hannincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki 

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

b) hulladékot felhalmoz, 
e) a hulladéktároló edénybe mérgez6, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végzo 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármilvet veszélyeztető anyagot helyez el, 
d) a hulladéktároló edény és környékének tisztántartásáról (takaritásáról, 

fertotlenítéséréll) nem gondoskodik, 
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e) az ingatlan és az ingatlan elötti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 
síkosságmentesítéséröl) nem gondoskodik, 

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

g) az ingatlanán ktletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi e� illetve azt 
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 

h) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
i) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetoleg a csapadékelvezetö árokba vezet, önt, 
j) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 

hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 
k) a hirdetményekre, plakátokra vonatkozó repdelkezéseket nem tartja be, 
l) építményeket, kerítéseket, é16fát bármilyen felirattal megrongál, 
m) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és 

berendezési tárgyakat nem tisztltja meg, 
n) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
o) közútra, útpadkára. salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy 

elhelyez, 
p) vállalkozói t evé

,
kenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet , 

gépjánrn}vet közterületen tárol, 
q) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 

gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
r) a településen lévö tavakba, holtigakba élovízfolyásokba., belvizelvezetö árokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, panjair szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezi, 

s) a rothadó biizös hulladék e!szállitisúól, megsemmisíréséröl haladéktalanul nem 
gondoskodik, 

t) avar és kerti hulladékok m ilt té,en tönénö ége:éséI nem a rendeletben foglaltak 
szerint végzi_ 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

20. § 

Ez a rendelet 2003_. ok t . lén lép hatályba, kihirdetéséröl a jegyzö gondoskodik. A rendelet 
hatályba lépésével egyidejiileg a köztisztaságról szóló 1/199 g (V.j) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti_ 

'!. 700" - · 1- 74 1v aza., - .J. JU JUS -- _ 
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Máza, 2003 . .  �YpJ0� . hó (nap 

s� d. �{ji!t e 1 
Szalmáné dr. Keszler Teréz 

jegyző 
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L sz. melléklet 

A település utca- és lakóházjegyzéke 

A hetente egy alkalommal történő szemétszállításhoz: 

Utcanév 

Ady Endre utca 
Alkotmány utca 
Bem József utca 
Bonyhádi utca 
Erőműtelep 
Felszabadulás út 
Hegyi utca 
Hunyadi utca 
Gyöngyvirág utca 
Ifjúság utca 
Kemence utca 
Kossuth utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Móricz Zs. utca 
Nyárfa utca 
Sport utca 
Szabadság utca 
Széchenyi utca 
Téglagyári út 
Tinódi utca 
Úttörő utca 
Zrínyi utca 

lakás (db) 

16 
38 
12 
14 
7 

40 
7 

20 
5 
8 
5 
143 
13 
19 
12 
3 

27 
35 
16 
9 
8 
7 


