
VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
12./2007.(XI. 22.) RENDELET E 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 

Vajszló Nagyközség Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. ( a 
továbbiakban Hgt.) 21 . § (!) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000. (XII. 23.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban:R) rendelkezéseire figyelemmel az 
alábbi rendeletet alkotja: 

!.FEJEZET 
A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

1.§ 
(!) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Vajszló nagyközség 

közigazgatási területén azokat a feladatokat, melyek a hulladékgazdálkodási törvény és 
végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekből adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak. 

(2) A rendelet hatálya kite1jed Vajszló közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan, önálló 
lakó és üdülőegység tulajdonosára, használójára,birtokosára (továbbiakban ingat
lantulajdonos), függetlenül attól, hogy természetes személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező társaság, továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre - akár termék 
előállítója vagy forgalmazója - melynek tevékenysége során települési hulladék kép
ződik. 

(3) A rendelet alkalmazásában települési - és egyéb szilárd hulladék: 
- háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és területein, valamint az 
intézményekben keletkező hulladék; 

- közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék; 
- gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, veszélyesnek nem minősülő, a háztaitási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű és azzal együtt keletkező hulladék. 

(4) Nagydarabos hulladék (lim-lom): a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe 
nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék. 

(5) Hulladékkezelő: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége 
körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. 

(6) Feljogosított hulladékkezelő: környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező 
hulladékkezelő. 
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(7) Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a 
közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 
kötött. 

(8) A közszolgáltatás tárgya: az 1.§ (3) bekezdés és az 1 § (14) bekezdésben meghatározott 
települési hulladék. 

(9) Gyűjtőedény: települési szilárd hulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató járművéhez 
rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos 
gyűjtőtartály. 

(10) Lakóegység, üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és 
mellékhelyiségek műszakilag is összetaitozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az 
épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára 
önmagában alkalmas. 

(11) Alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő 
ürítése, melyet valamennyi magánszemély köteles igénybe venni. 

(12) Zöld hulladék: az ingatlanokon keletkező növényi eredetű hulladék, különösen a fű, gaz 
(kaszálék), elszáradt virág, valamint az 5 cm-nél kisebb maximális átmérőjü cse1:je és 
gally nyesedék. 

(13) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), melyeket a közszolgáltató részére, kérelmére 
bocsát rendelkezésre az önkormányzat. 

(14)Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.tv.685.§.c.) pon\jában 
felsorolt valamennyi gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során a hulladék keletkezik 
vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik. 

II. FEJEZET 
A KÖZSZOLGÁLTATÁS 

2.§ 
(!) Vajszló Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó 

közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező 
települési szilárd hulladék és zöld hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a keletkezett 1.§ (3) és (14) pontjában 
meghatározott települési hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételével kell gondoskodjon. 

A közszolgáltatás igénybevétele valamennyi ingatlantulajdonos részére egész évben 
kötelező. 
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(3) Mentesül a kötelező igénybevételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet, amely a 
települési hulladék kezeléséről a hulladék termelőjére vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint gondoskodik, vagy a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan annál 
lényegesen kedvezőbb hulladékkezelési megoldást alkalmaz. 

(4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni, amely 
egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 
A jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet Vajszló Nagyközség 
Jegyzője felé írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei 
fennállnak. 

(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés 
a) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybevételével jön létre, valamint 

akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre 
állását igazolja; 

b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerzödés aláírásával jön létre. A 
szerződést csak tevékenységük tényleges folytatásának idejére, de legalább 2 nap-tári 
hónap folyamatos időtartamra kötelesek megkötni. A közszolgáltatási szerződés 
egyes tartalmi elemeit a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

III. FEJEZET 

A KÖZSZOLÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK JOGI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
3.§ 

(!) Vajszló Nagyközség közigazgatási területén a 2.§ (1) bekezdésének megfelelő 
hulladékkezelési közszolgáltatást a DDMHG Kft.. 7900 Szigetvár, Szabadság u. 14. 
(továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő megállapodás alapján. 

(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlantu
lajdonosoktól e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és 
gyűjtőedényben köteles gondoskodni. 

(3) A települési szilárd hulladékot csak az 1.§ (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben 
lehet kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető 
legyen. 

(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a rend
szeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezett részére biztosítani. 

(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által 
rendszeresített műanyagzsák felhasználásával is jogosult. 

(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata 
előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a 
hótól megtisztítani, síkosságmentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése 
illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen tö1ténhessen. 
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(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos ill. a gazdálkodó szervezet 
kötelezettsége. 
Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -vagy 
tárolása kizárólag az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása alapján történhet. 

(8) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató 
gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az 
önkormányzat által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen töiiénik. 

(9) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos 
tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról 
gondoskodni. 

(l 0) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni ( pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsé1iői az okozott ká1t is kötelesek 
megtéríteni. 

( l  l )  A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege: 
- 110 25 kg lehet. 

(12) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. 

A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvételhelyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 

(13) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás sza
bályaitól eltérő módon kezelni. 

(14) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztmiási hulladékot nem köteles 
elszállítani, ha az nem a DDMHG felirattal ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve, 
vagy annak elszállítására vonatkozó 5. § (8) bek. szerinti igénybejelentést az ingatlan 
használója nem tette meg. 
A közszolgáltató a szelektív zöldhulladék gyűjtési napokon az ingatlanhasználók által 
kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű háztartási hulladékot sem köteles elszállítani. 

4. §. 
(!) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a 

helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 



(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd 
hulladék elszállítását, ha 
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a) nem az 1.§ (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy a 3.§ (5) bekezdés 
szerinti műanyagzsákban kerül kihelyezésre; 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a 
települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy á1talmatla
nítható (3.§ (10) bekezdés); 

e) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni; 

d) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést. 
(3) A nem a 3.§ (2) vagy (3) bekezdés szerinti mennyiségben vagy módon tö1ténő települési 

hulladék elszállítását - megrendelés ellenében - a megrendelés elfogadásától számított 3 
napon belül köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti 
nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. 

(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező nagydarabos hulladék (lim-lom) elszál
lításáról a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján, évente két alkalommal 
gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. Ezen 
hulladékokat csak a szállítás napján, reggel 7 óráig lehet a közterületre rendezett módon 
kitenni 

(5) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem 
jogosultak igénybe venni. 

(6) Az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék és lim-lom 
elhelyezésére kijelölt lerakóhely: Sellye hulladéklerakó. 
Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a lerakással egyidejűleg a lerakóhely 
üzemeltetőjének köteles az ártalmatlanítás díját megfizetni. Az azonnali díjfizetési 
kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a beszállítás nem saját szállítóeszközzel 
tö1ténik. 

IV. FEJEZET 
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETES 

5.§ 
(!) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáé1t ezen rendelet 1.§ (2) bekezdésének 

hatálya alá tartozók után a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegű 
rendszeres közszolgáltatási díjat az önkormányzat átvállalja a lakosságtól. 
A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000.(XIl.23.)Korm. 
rendelet (továbbiakban: R) alapján határozza meg , mely ürítési díjból áll. 
Az ürítési díj a gyűjtőedények térfogata és a jelen rendeletben meghatározott ürítési 
gyakoriság alapján számított díjrész, amely a hulladékkezelés és ártalmatlanítás va
lamennyi indokolt költségeinek és ráfordításainak megtérülését biztosítja. 
Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 
(120) liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az 
ingatlantulajdonos e § (8) bekezdése szerint eltérő térfogatú gyűjtőedényzet elszál
lítására vonatkozó igényét nem jelenti be. 
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(2) Az önkormányzattól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 
havonta utólag, illetve a 2.§(6) bek. b./ pontja szerinti szerződésben meghatározott 
időpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. 
A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt ki
egyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által felszámítható kamat mértéke a 
Ptk.-ban meghatározott kamatmérték. 

(3) Az 1.§ (2) bekezdése alapján közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó
szervezet tevékenysége tényleges folytatásának időtartamára köteles a közszolgáltatási 
díj éves alapdíjának arányos részét megfizetni. 

( 4) Amennyiben az ingatlantulajdonos legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa 
igénybe vett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, 
ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig 
írásban kell közölnie. 

(5) Ha az ingatlantulajdonos a (7) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új 
rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényét, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés 
szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlantulajdonos más tartalmú bejelentést nem tesz. 

6.§ 
(1) A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az önkormányzat képviselő

testülete legalább egy évi díjfizetési időszakra - a rendelet 1. számú melléklete alapján -
határozza meg, és a helyben szokásos módon köteles kihirdetni. 

(2) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni: 
- ha a 2.§ (3) bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételi kötelezett

ségtől; 
- vagy a gazdálkodó tevékenységét - a 2.§ (6) b) pont - ténylegesen nem folytatja. 
- nem kell ürítési díjat fizetni, ha a DDMHG által rendszeresített műanyag zsákban 13.§ 

(5)/ helyezik ki a hulladékot. 

VI. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVŐINEK SZELEKTÍV 

GYŰJTÉSE , 
A VESZÉLYES HULLADÉK ELHELYEZÉSE 

10.§ 
(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében történő szelektív 

(anyagminőség szerinti) összegyűjtését a gyűjtés rendszerességét, az igénybe vehető 
gyűjtőedény típusát, a szelektív gyűjtésre igénybe vehető gyűjtőpontok és/vagy 
hulladékgyűjtő udvar helyét a hulladékgazdálkodási rendelet határozza meg. A hulla
dékgyűjtő udvarban a lakosságtól származó, továbbá - az üzemeltetővel kötött külön 
megállapodás alapján - a termelőknél kis mennyiségben (évente maximum: 500 kg) ke
letkező veszélyes hulladék helyezhető el. 
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(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott 
szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont és/vagy hulladékgyűjtő udvar igénybevételéért 
külön díjat nem köteles fizetni. 

VII. FEJEZET 

Közterületek rendje 

Közterületek tisztántartása, takarítása és 
téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok ellátása 

1 l .  § 

(1) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon -
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

(2) Vajszló Nagyközség köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a 
települési környezetet szennyezné, fertőzné. 

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonosok 
kötelesek gondoskodni. 

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a 
tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli. 

(5) Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról az önkormányzat a Vajszl Víz Kht. 
közreműködésével gondoskodik.''A;l1ó.és'síküssag.eUéi1í�4'édekezésterende1et LQ . .§ {9} .. és 
('-lJ}.hekezdéseibéh·méghatározottakszerinNcell·eJvégezni. Az úttartozékot képező útárok és 
az úttest csapadékelvezetésének folyamatos biztosításáról a helyi közút tulajdonosa az 
önkormányzat köteles gondoskodni. 

(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz 
tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai ( kiépített beton 
vagy egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak 
folyamatos tisztántartásáról - ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is. - az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

• 

(7) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, 
ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán taitani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani. 

(8) Ha a tisztántartási kötelezettség teljesítésének kérdésében a kötelezettek között vita van, a 
vita eldöntésében a Polgármesteri Hivatalnak az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott illetékes jegyzője közreműködik. 

(9) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, 
vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, 
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majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A 
síkosság elleni védekezés körében az ónos esötől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát 
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) 
csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól 
függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy 
burkolatra káros anyag, (só) nem alkalmazható. 

(10) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és 
a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad 
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon. 

(11) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos 
elhelyezni: 

- útkereszteződésben, 
- úttorkolatban (8) m-en belül), 
- kijelölt gyalogátkelő helyen, 
- kapubejáró elé annak teljes szélességében, 

(12) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott köteles az ingatlan előtti, melletti járdán a 
felbu1jánzott zöld növényzetet (gazt) a burkolat rongálása nélkül kiirtani. Köteles az 
ingatlanáról az úttest vagy gyalogjárda terébe benyúló ágak, cse1jék és egyéb növényzet 
nyeséséről vágásáról gondoskodni. Közterületi fák (bokrok) nyeséséröl a közterület 
tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(13) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a szennyeződés 
egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármű 
üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról 
gondoskodni. 

Közterületek szennyezésének megelőzése 

12. § 

(!) Tilos a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált 
tárgyat (pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) elhelyezni, elszórni, eldobni. 

(2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, 
műalkotásokat beszennyezni, megrongálni. 

(3) Tilos dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, 
hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, 
csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni. 
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( 4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét 
szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni nem szabad. 

(5) A közterületen elhullott állatok eltávolításáról az önkormányzatnak haladéktalanul 
gondoskodni kell. 

(6) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények 
bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község 
más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, 
megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt 
( csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített 
edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. 

(7) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési, 
bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne 
keletkezzen. 

(8) Közterületet használni csak a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletben fogalmazottak 
szerint lehet. 

(9) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén 
(az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés 
lehetőségét köteles biztosítani. 

Közterületen különböző tevékenységet 
végzők kötelezettségei 

13. § 

(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán 
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt -
közterületi részt - a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól 
függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán taitani, nyitás előtt és zárás után 
feltakarítani. 

(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények 
ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni 
és a végrehajtást ellenőrizni. 

(4) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák 
elhárítását célzó javítást. 
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(5) Szennyvizet, vagy más szennyezett folyadékot, szennyező vagy más egészségre ártalmas 
anyagot közterületre elszórni, kiönteni vagy eldobni nem szabad. 

(6) Tilos a közterületre zárt csapadékrendszerben, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy 
szennyezett folyadékot kiönteni, vagy kivezetni. 

(7) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos. 

(8) A közforgalom céljára szolgáló területek (tömegközlekedési megállók, pályaudvarok, 
parkok, sétányok, stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, 
forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos. 

Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzése 

14. § 

(!) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését - a jegyző köteles 
ellenőrizni, és szükség szerint eljárni. 

(2) A rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos 
jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az önkormányzat közszolgáltatásra 
kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
történik. 

(3) Az (!) bekezdésben foglaltak nem érintik a rendőrség általános feladat és hatásköréből 
fakadó ellenőrzési és intézkedési jogkörét. 

Közterületi szeszesital fogyasztás tilalma 

15. § 

(!) Vajszló község közigazgatási területén a közterületeken a szeszes ital fogyasztása tilos. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül közterületnek és a tilalom nem 
vonatkozik: 
a.) a vendéglátó egységnek az önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás 

alapján használt teraszra, kerthelyiségre, közterületre, 

b.)( községi) rendezvények során (búcsú, majális, falunap egyéb ünnep vagy rendezvény 
stb.) a rendezvény területén felállított sátrak, elárusító pavilonok környékére, a 
rendezvény helyszínére 

VIII.Fejezet 
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A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 

16. § 

A hulladék kezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányrendeletben 
meghatározott estekben szüneteltethető , illetőleg korlátozható. 

IX. Fejezet 

Felelősség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért 

17. § 

(!) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá 
vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet 
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások 
megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, 
közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles 

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, 
illetőleg környezetkárosítást abbahagyni; 

b) az általa okozott károkért helytállni; 
e) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. 

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az 
ingatlannak a tulajdonosát és biltokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a 
tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták 

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges 
használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség 
nem őt terheli. 

A hulladékkezeléssel összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 

18. § 

(!) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete végzi. 
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(2) A települési szilárd lmlladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése - a 
magasabb szintű jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján - a jegyző 
feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés a jegyző feladata. 

(3) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben rendelkeznek 
ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal. 

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban 
meghatározott körben - szabálysértési bírságot, illetve hulladékgazdálkodási bírságot 
szabhatnak ki. 

Hulladékgazdálkodási bírság 

19. § 

(!) Aki tevékenységével vagy mulasztásával: 

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági 
határozat előírásait megsé1ti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem 
megfelelően tesz eleget, 

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási 
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, 

e) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, 
károsítja 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni a magasabb szintű jogszabályok alapján. 

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki. 
(3) A jegyző a külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabására jogosult. 

(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a 
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. 

(5) A bírság mértékét jogszabályban foglalt feltételek szerint kell megállapítani. A bírság 
megállapítása során figyelembe kell venni: 

a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását; 
b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt 

hatását; 
e) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel 

esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt. 



SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 
20. § 

13 

(])Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft.-ig te1jedő pénzbírsággal sújtható az az 
ingatlantulajdonos,aki a települési szilárd hulladék gyűjtésére,a gyűjtőedény ürítésére, 
elhelyezésére vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra vonatkozó 3.§.(3),(6),(7) 
bekezdés, valamint 11.§.(1),(2),(3),(4 ),(6),(7),( l  0) bekezdéseiben, 12.§.( 1),(2),(3),(4),(7) 
bekezdéseiben foglaltakat megszegi,amennyiben a cselekmény vagy a mulasztás nem tartozik 
más,szabálysértést megállapító magasabb szintű (magasabb pénzbírságot kilátásba helyező) 
jogszabály hatálya alá. 

(2) Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül rak le vagy helyez el, 
szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig te1jedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetőjével szemben 500-
10.000 Ft-ig terjedő helyszínbírság szabható ki. 

VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

21.§ 

(!) E rendelet 2008.január 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 8/2002. ( XII. 17. számú 
rendelete hatályát veszti. 

Vajszló, 2007.november 22. 

Denke Valéria 
polgármester 

Kihirdetve:2007.november 22. 

Dr. Ornódi Lívia 
jegyző 

Dr. Ornódi Lívia 
jegyző 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
1.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék 

elszállítására január - december között heti egy alkalommal pénteki napon kerül sor. 

2.) A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja 2008. évre 5.720.
Ft./év/ingatlan. Összesen 3.603.600.-,melynek megfizetését az Önkormányzat vállalja. 

Ürítési díjak: 
- 630 db szabványedény 1 101 X52 ürítésXI10.-Ft+Áfa (300.300.-Ft/hó) 3.603.600.-/év 

3.) Vajszló Víz Kht.-nél beszerezhető, a DDMHG Kft. - mint szolgáltató -nevével ellátott 
műanyag zsák ára 2008. január 1-töl 240.- Ft/db + ÁFA. 
A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. 

5.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyszeri ürítés legmagasabb közszolgáltatási díja 
(bruttó) 2008. január l -től: 

1 10 literes edény 308.- Ft/db + ÁFA 
- 240 literes edény 642.- Ft/db + ÁFA 

3 ' 

- 1,1 m -es konténer 3000.-Ft/db + AFA. 

Közületi zsák ára 370.-Ft+Áfa 



2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
l .) A szerződésben meg kell jelölni: 

- a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, 
- a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, időtaitamát, 
- a teljesítés helyét pontos cím szerint, 
- a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény űrtaitalmát és darabszámát, 
- az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat. 

2.) A szerződésben rendezni kell továbbá: 
- a gyűjtőedény( ek) használatának módjáról, 
- a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről, 
- a szerződés felmondásának feltételeiről, 
- az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 
- polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. 
Megjegyzés: 
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A települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtését, begyűjtését, szállítását, előkeze
lését, tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását a 16/2002.(JV. l O.)EŰM, rendelet 
előírásait is figyelembe véve kell a szolgáltatónak elvégezni. 



Önkormányzati szegélyezett utak 

Az Önkormányzat tulajdonában levő szegélyezett belterületi utak jegyzéke: 

Jókai utca 

Kolozsvári utca 

Temesvári utca 

Szent István utca 

Móricz utca 

Dráva utca 

Ormánj'ság utca 

Vasút utca 

Dózsa utca 

Nefelejcs utca 

Orgona utca 

Gyöngyvirág utca 

Arany utca 

Zrínyi utca 

Rákóczi utca 

Ifjúság utca 

Iskola utca 

Haraszti utca 

Fatelep utca 
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