
Olasz község Önkormányzat 
2/2003.(11.20) számú KT. rendelete 

a Köztisztaságról, 
valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről 

Olasz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
Évi LXV. Törvény (Ötv.) 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. Évi XLIII. Törvény (l-lgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján különös figyelemmel 
a 242/2000.(XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a 213/2001.(XI.14.) 
Kormányrendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

1. Fejezet 

Általános rendelkezések 
1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy Olasz község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, és 
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak 
megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiteijed. Nem terjed ki 
a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra, és az 
azokkal összefüggő tevékenységre. 

(3) A település területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik 

(4) A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az 1. Sz. melléklet 
tartalmazza. 

E rendelet alkalmazásában: 

Alapfogalmak 
2.§ 

1. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára 
használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a társasházi épületben lévő 
lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, amelyekben a fogyasztói 
tevékenység során hulladék képződik. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak 
minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, 
amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről 
nem gondoskodnak e rendelet. 8. §-ában meghatározott módon. 

2. Települési szilárd hulladék: 
a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 
területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék, 
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b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék, 
c.) háztartási hulladékhoz hasonló jelleg és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál 

keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd 
hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. 

3. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető 
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes 
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, 
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 

4. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra 
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére 
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan 
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 

5. Gyűjtőpont: a közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési 
szilárd hulladékának - meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig - átvételére 
kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni 
tárolóedényből történő elszállításával teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási 
kötelezettségét. 

6. Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának 
elkülönítésére szolgáló zá1t, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot 
a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert 
(felépítmény) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 

7. Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd 
hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és 
kiszolgáló létesítmények összessége. 

8. Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék 
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a 
közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el. 

9. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú 
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy 
enzimek segítségével) lebontható. 

10. Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt 
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy 
összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a 
környezetre kockázatot jelent. 

1 1. 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. 
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12. 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, beleértve a 
kezelőlétesítmények utógondozását is. 

13. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa 
vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő 
udvaron, tároló,- kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, 
válogatás a begyüjtő telephelyén. 

14. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 
fuvarozást is. 

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 az ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 
szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az Önkormányzat a Hivatala 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) Köztisztasági szempontból 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 , illetve 
tulajdonosának a kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti 
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét 
üzleti tevékenységéből származik-e. 
E kötelesség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 

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

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá váló járdát a szükséghez képest naponként többször fel 
kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 
hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodnia. A járdáról letakarított havat, jeget a közút és a járda 
között úgy kell elhelyezni, hogy az se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
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4.§ 

(!) A közterületen lévő árkok, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti járdaszakaszra te1jedően - az ingatlan 
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

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

(3) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás 
okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket) beleszórni, beleönteni, 
beleseperni tilos ! 

5.§ 

(!) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építkezést végző kivitelezőnek 
kell biztosítania a tisztaságot. 

(2) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezést követő 48 órán belül a 
kivitelezőnek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell 
tisztítani. 

(3) Közterületen építési, bontási anyagot tárolni a polgármester által kiadott közterület 
használati engedélyben meghatározottak szerint lehet. Magánterületen engedély nem 
szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból 
veszélytelen. 

(4) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a körjegyző, az 
országos közúthálózatba tartozó utak esetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges. 

6.§ 

(!) A község közterületén a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt 
bármilyen módon károsítani tilos ! 

(2) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. 
Az idejétmúlt hirdetmények eltávolításáról, az így keletkező hulladék elszállításáról a 
kihelyező köteles gondoskodni. 

III. Fejezet 

Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 
7.§ 

( 1) Vegyszerrel nem kezelt növényi hulladék (avar, nyesedék, egyéb kerti hulladék) 
ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. 
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(2) Amennyiben ez nem lehetséges a hulladékot jól kialakított tűzrakóhelyen 10-15 óra között 
lehet elégetni, de csak úgy, hogy az az emberi egészséget, és a környezetet ne károsítsa. 

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

(4) Vasár-, és ünnepnapokon tilos a hulladék égetése. Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási 
tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 

(5) Ke1ii hulladék elszállítására a szervezett lomtalanítási akció is igénybe vehető. 

IV. Fejezet 

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 
8.§ 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi 
közszo 1 gáltatást. 

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételre, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 
(hasznosításáról vagy á1ialmatlanításáról) a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak megfelelően nem 
gondoskodik. 

(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a 
közszolgáltatás első igénybevételével. 

V. Fejezet 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 
9.§ 

(1) Olasz község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezesere és 
fenntaitására irányuló kötelezettségének a Komló Város Önkormányzata és a Dél-Kom 
Kft. mint tulajdonosok által szervezett közszolgáltatáshoz való csatlakozással kíván 
eleget tenni„ 

(2) Olasz község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél-Kom Kft. (jelen rendeletben: 
Közszolgáltató). 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az ene a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen - jelenleg a kökényi hulladéklerakóban, hulladékudvarban, vagy a 
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közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó 
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

( 4) Az önkormányzat szükség 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 mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

10.§ 

(!) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező. A 
közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani. A 
szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató - belátása szerint -
írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 

VI. Fejezet 

Az ingatlantula.idonosok jogai és kötelezettségei 
11.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles az Olasz község Önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e 
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából 
a közszolgáltatónak történő átadására. 

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

(3) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára - e rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott - szabványos tárolóedények használata kötelező. 

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés 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 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 lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt 
az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot 
fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 
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12.§ 

(!) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, 
állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és 
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési 
szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési 
szilárd hulladéknak. 

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más 
gyűjtőeszközökben került kihelyezésre, illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató 
által alkalmazott gép ürítési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak felróható okból - nem 
üríthető, vagy a tárolóedényben az (!) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek 
el, illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A 
kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 
értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

13.§ 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos 
feladata, annak költségei az ingatlantulajdonosokat terheli. 

14.§ 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása eéljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző 
napon, 20 órától - október 15-e és április 15-e között 18 órától - lehet kihelyezni a 
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

15.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható 
helyiségben vagy zárható tárolókban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 14.§-ban megjelölt 
időtartamban lehet közterületen elhelyezni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, 
télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 
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VII. Fejezet 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
16.§ 

(1) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két 
alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett 
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az 
ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

(5) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

VIII. Fejezet 

A közszolgáltatás díja 
17.§. 

( 1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. 

(2) A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat a képviselőtestület állapítja meg, a 
szolgáltatást végző vállalkozóval történt egyeztetést követően. 

(3) A szolgáltatási díj mértéke 2003. évben: 120 Ft + 12 % ÁFA, mely a szabványedény heti 
egyszeri - évi 52-szeri - ürítése - , és 2 13 db ingatlan figyelembevételével került 
megállapításra. 

(4) Az egyedi szolgáltatási szerződések megkötését, a szolgáltatási díj beszedését , valamint a 
szemétszállítással kapcsolatos ügyintézést a Közszolgáltató végzi. A számlázás egyedileg 
negyedévente utólag történik az ingatlantulajdonosok felé. 
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(5) A szolgáltatási díj nem fizetése setén az ingatlantulajdonost terhelö dijhátralék adók 
módjára behajtandó köztartozás. 

18.§ 

Kedvezmények, mentességek 

(1) A szolgáltatási díj egészének, vagy részének megfizetése alól mentes az az 
ingatlantulajdonos vagy használó, aki bizonyítható módon nem vagy csak alkalmanként 
veszi igénybe a szolgáltatást ( pl. nem tartózkodik az ingatlanban). 

(2) Kérelemre mérsékelhetö vagy teljes mértékben elengedhetö a fizetendö szemétszállítási 
díj azok esetében, ahol az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimumot nem éri 
el, illetve különös méltánylást érdemlö egyéb ok ( pl. hosszan tartó betegség) miatt a 
fizetésre kötelezett, illetve vele közös háztaiiásban élö hozzátartozója megélhetése 
veszélyben van. 

(3) Az ( 1)-(2) bekezdésben foglalt esetekben a döntéshozatalra a polgármester jogosult. 

19.§ 

Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval a közszolgáltatás teljesítésének feltételeit részletesen 
szabályozó közszolgáltatási szerzödést köt. 

IX. Fejezet 
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

20.§ 

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minösülő cselekmény nem valósul meg 
- szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki 
a) az általa használt, illetve tulajdonát képez(í ingatlant nem műveli meg, nem tartja 

rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 
b) szemetet felhalmoz, 
e) a szemétgyűjt(í edénybe mérgez(í, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végz(í 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 
d) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fert(ítlenítéséről) 

nem gondoskodik, 
e) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 

síkosságmentesítésér(íl) nem gondoskodik, 
f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását nem biztosítja, 
g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elótti járdán, illetve az árokparton, 

árokban nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésér(íl nem gondoskodik, 
h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illet()Jeg a csapadékelvezetó árokba vezet, önt, 
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i) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
j) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
k) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
l) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 

gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
m) a településen lév(í tavakba, holtágakba élóvízfolyásokba, belvízelvezető árokba 

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

n) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul 
nem gondoskodik, 

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

szabálysértést követ el. 

(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. számú rendelet szabályai 
szerint kell eljárni azzal szemben, aki: 
a) háztartási és egyéb szemét elszállításáról nem e rendeletben meghatározott 

mód(ok)on gonodoskodik, pl. hulladékot közterületen engedély nélkül lerak, illetve 
nem kijelölt lerakóhelyen rak le. 

b) b) a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el, 

e) az általa alkalmi jelleggel igény bevett közterületen valamint annak környékén az 
igénybevétel során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem 
gondoskodik. 

X. Fejezet 
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

21.§. 
( 1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. január l-től kell 

alkalmazni. 

(2) A 17.§ (4) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződést 2003. 03. 31-ig köti meg a 
közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal, együttesen használt tárolóedény esetében a 
társasházakkal. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatot a közszolgáltató küldi 
meg az ingatlantulajdonosnak, társasház esetében a társasház képviselőjének, akinek azt 
kitöltve és aláírva 30 napon belül vissza kell küldeniük a közszolgáltatónak. 

(3) Az ingatlantulajdonosok a 2. sz. mellékletben meghatározott szabványos tárolóedényeket 
2003. 03.31. napjáig kötelesek beszerezni. A közszolgáltató ezt követően a nem 
szabványos, illetve az írásbeli szerződéstől eltérő tárolóedényben levő hulladék 
elszállítását jogosult megtagadni. 

( 4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Olasz község Önkormányzatának 
a köztisztaságról szóló 5/1999.(VI. l .) számú rendelete. 

Marczi János sk. Dr. Mórocz Éva sk. 
polgármester ,,.<:\í't\i,·1'".,.. körjegyző 
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1. számú melléklet 

A település - szervezett szemétszállításba bevont - utca- és lakóházjegyzéke 

Hetente egy alkalommal történ() szemétszállításhoz: 

utca 

Ady u. 
Dózsa u. 
Táncsics u. 
Petőfi u. 
Kossuth u. 

lakás (db) 

22 
26 

9 
36 

150 



E rendelet szerinti szabványedények 

110 literes 
120 literes 

12 

2. számú melléklet 


