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Szilágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a 

köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Hatályos:2016-07-01 -tól 

Szilágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a 

köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Szilágy község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Tv. 2.§-a és a helyi önkormányzatokról szóló 

– többször módosított – 1990. évi LXV. Tv. 16.§. /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján, 

figyelemmel az e törvényekben, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 

összefüggő tevékenységről szóló – többször módosított- 6/1986. (II.21.) ÉVM-EüM. Együttes 

rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1.§ 

A rendelet célja, hogy Szilágy község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az 

ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak 

megfelelően rendezze. 

2.§[1] 

(1) A rendelet hatálya a település közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya a település közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi 

személyekre illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a települési hulladék (továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, 

begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére, valamint a 

környezetvédelmi feladatok ellátására. 

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggő 

tevékenységre. 

3.§[2] 

(1) Az önkormányzat a település területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja, a 

közszolgáltatás végzőjét az önkormányzat a mindenkor hatályos jogszabályoknak és 

kötelezettségvállalásoknak megfelelően jelöli ki. 

(2) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője, 

(továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező szilárd hulladék elhelyezését – a 

jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - a közszolgáltatás igénybevétele útján 

köteles biztosítani. 
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4.§[3] 

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség kiterjed a gazdálkodó szervezetekre 

is, ha jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító 

eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga nem teljesíti. 

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, 

a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük 

során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk 

végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, 

a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a polgármesternek 

bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk 

mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a 

polgármestert tájékoztatni. 

(3) Az a tulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana 

egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül is szolgál 

köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 

gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten kezelni 

és arra a közszolgáltatás igénybe venni. 

Értelmező rendelkezések 

5.§[4] 

1. Nincs helye szolgáltatási díj fizetési kötelezettség megállapításának, ahol nem lakott 

az épület, és ennek tényéről, várható időtartamáról a szolgáltatás korábbi 

igénybevevője előzetesen írásban értesíti a szolgáltatót. Az épület lakatlansága a 

jegyző által kiadott irattal igazolható. 

2. Az önkormányzat 50%-os térítési díj kedvezményt biztosít azon ingatlanok 

tulajdonosai és használói számára, akik ingatlana esetében a 110 l-es  szabvány tároló 

edények ürítése az ingatlan hulladékgyűjtő gépkocsival való megközelíthetetlensége 

miatt nem lehetséges. Ezen ingatlanok részére zárt konténeres hulladékgyűjtést 

biztosít a szolgáltató. 

5/A.§[5] 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással vagy a jogszabályban meghatározott egyéb módon 

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 

(3) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. által megküldött számla alapján köteles megfizetni, a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott gyakorisággal. 

(4) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

agyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására. 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_4
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Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

6.§ 

(1)       Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának, 

haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról, pedig a 

használati joggal rendelkező bérlőnek kell gondoskodnia. 

(2)[6]      Szilágy község belterületén az önkormányzat kötelezően ellátandó 

közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást ( a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. Az 

önkormányzat a közszolgáltatást a DÉL-KOM Dél-Dunántúli  Kommunális Szolgáltató Kft. 

útján látja el. Az önkormányzat belterületén és lakott külterületén a közszolgáltatás igénybe-

vétele kötelező. 

(3)[7]      A közszolgáltató heti egyszeri alkalommal üríti a tárolóedényeket, melynek 

szabványmérete 110 l. 

(4)[8],[9]  

(5)[10],[11] 

6/A.§ [12], [13] 

7.§ 

(1)       A község területén lévő ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek 

ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő 

bokortól, parlagfűtől megtisztítani. 

(2)       Magánszemélyek, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetek tevékenység következtében közterületén keletkezett szennyeződés megszüntetése, 

a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

8.§ 

(1)       Köztisztasági szempontból járdának minősül az a község belterületén lévő, gyalogos 

közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest 

széléig, szegélyéig terjed. 

(2)       Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának a kötelessége. 

(3)       Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egysége, üzlethelyisége előtti 

járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a személy 

üzleti, illetve üzemi tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó 

eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_7
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_8
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_9
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_10
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_11
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_12
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_13
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_14
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(4)       A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása 

különösen a fű szükség szerint nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló 

ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

(5)       Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság-mentesítését a 

jegyző a rendszeresen mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén 

elvégeztetheti. E munkák elvégzése a tényleges használó, illetve tulajdonosa költségére 

történik. 

(6)       Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsőt a szükséghez 

képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem 

tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor stb.) kell használni. E célra tüzelés után 

visszamaradt darabos anyagot, valamit utisót, műtrágyát használni nem szabad, A szóróanyag 

beszerzéséről a tisztántartása kötelezettnek kell gondoskodni. 

(7)       A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartása kötelezettnek úgy kell 

elvégezni, hogy az balesetet ne okozzon. 

9.§ 

(1)       A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek, hídgyűrűk 

tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti 

járdaszakaszra terjedően – 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 csapadékelvezető árokban szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni nem 

szabad. 

(4)       Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, úgy különösen szemetet, 

iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot a közcsatorna víznyelő 

aknájába, vagy a csapadékvíz elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni 

tilos. 

10.§ 

(1)       Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek 

kell biztosítani a tisztaságot. 

(2)       Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda) felbontása csak a jegyző, az országos 

közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges. 

Közterületén építési anyagok egy hétig lehet tárolni. 

(3)       Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag 

keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 3 napon belül a 

kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell 

állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 
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(4)       Közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni 

nem szabad. 

11.§ 

(1)       Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 

szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a 

terület szennyeződne, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és további 

szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2)       Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület 

szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel, vagy lerakás elvégzése után nyomban 

meg kell tisztítania. 

12.§ 

(1)       A települések közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 

tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen 

munkákat úgy kell végezni, hogy szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2)       Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni nem szabad. 

13.§ 

Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem a közterületen, sem magánterületén 

elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) 

szennyezni tilos. 

14.§ 

A település területén lévő tavakban, élő vízfolyásokban, belvízelvezető árkokba, tisztítatlan 

szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait személy vagy egyéb hulladék elrakásával 

beszennyezni nem szabad, a szennyeződést meg kell akadályozni. 

15.§ 

(1)       Az önkormányzat belterületén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása 

és ártalommentes elhelyezése a szolgáltató által végzett köztisztasági közszolgáltatás útján 

történik. 

(2)       A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött 

megállapodás szerinti gyakorisággal, zártrendszerű kukásautóval, meghatározott napokon 

végzi. 

(3)       A szolgáltatás igénybe vétele kötelező. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával 

szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben 

szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A Szolgáltató egyébként a rendszeres 

személyszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles 

teljesíteni. 
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16.§ 

(1)       Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás 

céljából a szolgáltatás végző szerv rendelkezésére kell bocsátani. A tárolóedények, szemetes 

zsákok kihelyezése a szállítási napokon a tulajdonost kötelessége, a közlekedés akadályozása 

nélkül. A tárolóedények ürítése a szolgáltatást végző feladata. A tárolóedényt a kiürítés után a 

közterületről haladéktalan el kell vinni. 

(2)       A szemétszállítást a Szolgáltatónak úgy kell megoldani, hogy a személt 

felhalmozódására ne kerüljön sor. 

17.§ 

(1)       Az egyéb – nem háztartási személt – összegyűjtéséről és saját költségen történő 

elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha az nem állapítható meg, az 

elszállításról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni. Az ilyen szemetet szállításig olyan 

helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol ez a környezetet nem szennyezi és a forgalmat nem 

akadályozza. 

(2)       Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik elszállításáról haladéktalanul 

gondoskodnia kell. 

18.§ 

(1)       Minden magán- és közcélú illemhelyet – beleértve a vizeldét és a nyitott gödrű 

illemhelyeket is – állandó használható állapotban, jó karban és tisztán, vízmentesen kell 

tartani. 

(2)       A fekáliatárolókat (árnyékszékeket, latrinákat) a szükséghez képest ki kell üríteni és 

tartalmukat el kell szállítani. 

(3)       A telken keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezése csak zárt, 

szivárgásmentes tárolóban történhet. 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

19.§ 

A közterületen, továbbá az építési felvonulási területen – amennyiben azok a közösség 

számára megnyitottak – a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a jegyző 

gondoskodik. 

20.§[14] 

Záró rendelkezések 

21.§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftn_15
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Szilágy, 1999. október 21. 

 

Perlaki László sk.                                                                              Hendzselné Papp Ilona sk. 

Polgármester                                                                                                 körjegyző 
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Módosította 11/2008. r. Hatály: 2009. január 1. 

[9] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2011. r. Hatály: 2012. január 1. 

[10] 

Módosította a 2/2012. r. Hatály: 2012. január 1. 

[11] 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_2
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_3
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_4
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_5
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_6
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_7
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_8
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_9
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_10
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_11
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_12
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Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (II.28.) rendelet. Hatály: 2013. január 1. 

[12] 

Beiktatta a 10/2004. (X. 15.) rendelet. Hatály: 2005. január 1. 

[13] 

Hatályon kívül helyezte a 13/2013. Hatály: 2014. január 1. 

[14] 

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. rendelet 2012. május 15-ei hatállyal 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_13
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_14
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed0dr9eo2dt7ee8em1cj0bx5ce6bw9ca6cd9by2d#_ftnref_15

