Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról
és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről
Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja a köztisztaságról, valamint a
települési szilárd hulladék elhelyezéséről.
Általános rendelkezések
1.§
(1)A rendelet hatálya Iszkáz község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik (amelyek) állandó, vagy ideiglenes
jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2.§
(1) A község területén ez egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
haszonélvezője (továbbiakban: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok
tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége
szerint – a bérlő köteles gondoskodni.
(2) A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz, illetve az ingatlan
hosszában az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana, illetve a járdaszakasz és az úttest közötti
területen lévő nyílt árok tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról is gondoskodni.
(4) A tulajdonosnak az ingatlana és az úttest közötti terület, illetve járdaszakasz hótól való
megtisztítását a síkossá vált járda felszórását szükség szerint naponta többször is el kell
végezni.
(5) a (2), (3), (4) bekezdésben foglalt kötelezettség az üres, illetve használaton kívül álló
ingatlanokra is kiterjed.
(6) Amennyiben a tulajdonos kötelezettségét nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlan
tulajdonosának költségére elvégezteti, ez azonban a szabálysértési felelősség alól nem
mentesít.
(7) A község területén (kül és belterületet is beleértve) kötelező az ingatlanok folyamatos
rendben tartása, különösen a kaszálás, a fűnyírás és a külterületi ingatlan esetén a művelési ág
szerinti gondozás, művelés.
(8) A parlagfű irtása minden ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége.
(9) A község közterületein személygépkocsikat, tehergépjárműveket, mezőgazdasági
munkagépeket és egyéb haszonjárműveket csak az önkormányzat engedélyével lehet – a rövid
idejű egy-két órás parkolás kivételével – tárolni, parkoltatni.
(10) A község területén hirdetményeket, reklám feliratokat egyéb szórólapokat elhelyezni
csak a hirdetőtáblákon lehet, egyéb helyeken történő elhelyezéshez csak a jegyző
engedélyével lehet.
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(11) A (7) és (8) bekezdésekben foglalt kötelezettségek teljesítésére az ingatlan tulajdonosa,
használója külön felszólítás nélkül is köteles. Az osztatlan, közös tulajdonú ingatlan
tulajdonosai a kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.
3.§
(1)A közterületek –ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat is – szervezett, rendszeres tisztántartása
és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról az
önkormányzat gondoskodik.
4.§
(1)Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be
és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ki ne hulljon. A könnyen kihulló
anyag (homok, murva, salak, széna, szalma stb.) csak olyan járműveken szállítható, amelynél
a lehullás megakadályozása biztosított.
(2) Ha bármilyen szállításnál, fel vagy lerakásnál köz vagy magánterület beszennyeződik a
szennyeződés előidézője köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.
(3) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti
területet, járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani,
függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységéből keletkezett-e vagy sem. A helyiségek
felmosásából eredő szennyvizet, szemetet a közterületre kiönteni vagy kiseperni tilos.
(4) Az utcai árusok (búcsúk, rendezvények alkalmával) kötelesek a részükre kijelölt helyet,
valamint annak közvetlen környékét 5 m-es körzetben tisztántartani, az árusításból keletkezett
hulladékok összegyűjteni és a kijelölt szemétlerakó helyre elszállítani.
(5) Az épület tulajdonosa az Országos Építésügyi Szabályzat előírásai szerint köteles
gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz és a hólé a járdára ne csorogjon. A
csapadékvíz akadálytalan lefolyásáról, árokba történő elvezetéséről az épület tulajdonosa
köteles gondoskodni.
(6) Építkezéseknél az építtető köteles gondoskodni az építési terület rendben tartásáról az
építési törmelék elszállításáról. Amennyiben az építkezéshez közterület igénybevétele is
szükséges (pl. építőanyag tárolása) abban az esetben a közterület igénybevételéhez közterület
használati engedélyt a polgármester adja meg.
Kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása
5.§
(1) Iszkáz község területén intézményes szemétszállítás 2000. július 1-től kezdődik. A község
területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanon keletkező háztartási szemét és
egyéb szilárd hulladék elhelyezéséről a helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni. A
szolgáltatás igénybevétele kötelező!
(2) A háztartási szilárd hulladék összegyűjtése a szállító járműhöz tartozó szabványos
hulladékgyűjtővel (kukával) történik.
(3) A hulladékszállítás minimális gyakorisága a közegészségügyi szempontok
figyelembevételével heti egy alkalom.
(4) Az ingatlanon keletkező háztartási hulladék gyűjtésére és tárolására szemétgyűjtő tartályt
(kukát) a szállítást végző szolgáltató szervezet térítés nélkül bocsátja rendelkezésre. A
szemétgyűjtő tartály elhelyezéséről, pótlásáról, javításáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről
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az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A szemétgyűjtő tartályokat más célra használni
nem szabad.
(5) A szemétgyűjtő tartályokat –a szemétszállítási napokat kivéve – közterületen tárolni tilos.
Szemétszállítási napokon a szemétgyűjtő tartályokat úgy kell a közterületen elhelyezni, hogy
az a közlekedést ne akadályozza.
(6) A gazdálkodó szervezetek, intézmények, vállalkozók kötelesek szerződést kötni a
szolgáltatóval a területükön, tevékenységük során un. háztartási hulladék elszállítására, a
szilárd hulladék elszállításáról elkülönített szemétgyűjtő használatáról gondoskodni.
6.§
(1)1 A község területén a rendszeres szemétszállítási szolgáltatást az Avar Ajka
Városgazdálkodási Kft. végzi.
(2) A szolgáltató dolgozói kötelesek a szemétgyűjtő tartályokat az ürítés során fokozott
gondossággal kezelni.
(3) A szemétgyűjtő tartályokban elhelyezett szemétből bárkinek, a szemétlerakó helyre
kiszállított szemétből magánszemélyeknek anyagot kiválogatni, elvinni tilos. (guberálás)
(4) A szolgáltatás keretében a háztartási szemét szállítható el. Háztartási szemét: a lakásokban
és a lakás céljára használt egyéb helyiségekben a rendeltetésszerű használat során keletkezett
hulladék, különösen a söpredék, salak, hamu, korom, törött vagy hibás edény, papír, rongy,
ablaküveg, konyhai hulladék.
(5) A szeméttároló edényekben nem helyezhető el olyan anyagok, amelyek a szemét
elszállítását végző dolgozók testi épségét veszélyeztetik, valamint a szállítójármű műszaki
berendezését megrongálják. (pl. mérgező, robbanó, égő és parázsló anyagok) A tilalom
megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni.
(6) A (4) bekezdésben említett helyiségekben keletkezett szemét közül nem minősül háztartási
szemétnek az állati hulladék és trágya, jég, hó, sár, a épület egyes részeinek
megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag,
továbbá a tűz és robbanásveszélyes anyag, a kert és a gazdasági művelés során keletkezett
hulladék, falevél, elhasználódott bútordarab, valamint a lakásban folytatott kisipari
tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék.
(7) A nem háztartási hulladéknak minősülő nagy mennyiségű törmeléket, bontási anyagot az
ingatlan tulajdonosa köteles a kijelölt törmelék lerakóhelyre elszállítani és ott elegyengetni.
(8) Tilos a törmeléket közterületen lerakni vagy töltésként felhasználni.
(9) A kijelölt törmelék lerakóhely a község külterületének déli részén lévő volt anyagbánya
helyén található.
(10) A törmelék lerakása csak az önkormányzat által meghatározott napokon és módon
történhet. Egyéb időpontokban a törmelék lerakót igénybe venni tilos.
(11) A törmeléklerakót csak a helyben keletkezett törmelék lerakására lehet igénybe venni. A
törmeléklerakó csak a táblával külön kijelölt és jelzett úton közelíthető meg. A törmeléklerakó
megközelítése előtt az önkormányzat által megbízott ellenőrt értesíteni kell, aki a lerakást
irányítja és ellenőrzi.
(12) A törmeléklerakó területére tilos bármely nemű vegyianyagot, sugárzó, robbanó, vagy
bármely más okból a környezetre káros, veszélyes és szennyező anyagot elhelyezni. Tilos a
háztartási szilárd hulladék lerakása is.
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7.§
A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor egyéb
felesleges ingóság elszállítására az önkormányzat által szervezett lomtalanítási akció
keretében történi. A gyűjtés helyéről és idejéről az önkormányzat előzetesen tájékoztatja a
lakosságot.
Szemétszállítási díj
8.§
(1)2 A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni.
(2) A díjat a szolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos negyedévente köteles
megfizetni.
(3) 3
(4) A szemétszállítási díj beszedéséről (negyedévenként) a szolgáltató Kft. díjbeszedő útján
gondoskodik.
(5) Üresen álló lakás után szemétszállítási díjak fizetni nem kell. Évközben történő üresedést
az ingatlan tulajdonosa köteles írásban bejelenteni a szolgáltató és az önkormányzat felé. A
szemétszállítási díjat az üresedés bejelentését követő negyedév első napjától veszi figyelembe
a szolgáltató.
(6) Az üresen álló lakás használatbavételét az ingatlan tulajdonosa köteles 15 napon belül
írásban bejelenteni a szolgáltató és az önkormányzat felé. A szemétszállítási díjat a
használatbavétel kezdetétől kell a szolgáltatónak megfizetni.
(7) A község területén fekvő ingatlan tulajdonosai a szemétszállítási díjat akkor is kötelesek
rendszeresen fizetni, ha a szolgáltatást ténylegesen nem vagy nem rendszeresen veszik
igénybe.
Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések
9.§
(1) A község lakóterületén, illetve közterületein átfolyó esővízfolyásokba, belvízelvezető
árkokba, használaton kívüli ásott kutakba szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét
vagy hulladék lerakásával beszennyezni nem szabad.
(2) Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek a keletkezett folyékony hulladék rendszeres
elszállításáról gondoskodni.
(3) A szennyvizet a saját és szomszédos ingatlan területére, valamint közterületre kivezetni
nem szabad.
(4) A szennyvíz biztonságos és környezetet kímélő összegyűjtését és elszállítását a lakóknak
kell megoldani. Ennek elsődleges módja az, hogy szennyvíz szállító vállalkozó a településhez
legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítja a szennyvizet. A telekhatáron belül keletkezett
szennyvíz összegyűjtésének, ülepítésének és elszállításának olyan zárt rendszerben kell
történni, amely megakadályozza a szennyvíz talajba szivárgását és ezzel a környezet
szennyezését.
(5) Szigorúan tilos a települési folyékony hulladékot: közterületre, talajra, talajvízbe, élővízbe
(folyó vagy állóvíz) ásott kútba, nyílt vagy zárt csapadékelvezető árokba, csatornába vezetni.
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Módosította a 2/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. április 25. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. április
25. napjától.
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Köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése.
10.§
A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
Szabálysértési rendelkezések
11.§4
Záró rendelkezések
12.§
Ez a rendelet 2000. július 1-én lép hatályba és ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a háziszemét elhelyezéséről szóló 12/1995.
(XI.9.9 Ör. számú rendelet. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Iszkáz, 2000. június 5.

Szabó László
Polgármester
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Kovács János
körjegyző

Hatályon kívül helyezte a 6/2012.(VII.28.) önkormányzat rendelet 4. §-a Hatálytalan 2012. július 29. napjától
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1.számú melléklet
Iszkáz község önkormányzatának 6/2000. (VI.8) Ör. számú rendeletének 8.§-ához 5
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Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2013. április
25. napjától.
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