Nagypirit Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002.(II.21.) ö.r. a
hulladékgazdálkodásról

Nagypirit Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Ötv. 16.§-a, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi
hulladékgazdálkodás és hulladékkezelési közszolgáltatás érdekében a következő rendeletet alkotja:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A rendelet hatálya Nagypirit község közigazgatási területére terjed ki.
2.§
(1) Az Önkormányzat a települési hulladék (Htv.3.§c)pontja) kezelésére kötelezően ellátandó
közszolgáltatást szervez.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást Nagypirit község belterületére
és a külterületi lakóhelynek minősülő lakótelepen (továbbiakban Kltp.) kötelező igénybe
venni.
3.§
(1) A települési szilárd hulladék ellátását szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint
kell biztosítani.
(2) 1
II.
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁS
RENDJE, MÓDJA.
4.§
(1) A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken lévő ingatlanokon keletkezett háztartási
hulladéknak az ingatlanon gyűjtése és tárolása a tulajdonos a keletkező hulladék
mennyiségének megfelelő számú fedhető hulladékgyűjtő tartályt köteles beszerezni,
elhelyezéséről, pótlásáról, javíttatásáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni.
(2) A közszolgáltatásba bekapcsolt területen lévő ingatlanon keletkezett háztartási hulladék
elszállíttatásáról az Önkormányzat által a pályázat útján kiválasztott és megbízott szolgáltató
gondoskodik, igénybevétele kötelező.
A rendszeres hulladékszállításba be nem kapcsolt külterületeken keletkezett háztartási
hulladékot a tulajdonos köteles elszállítani a területén működő hulladék lerakó helyre.
(3) A háztartási hulladék szervezett elszállítása kéthetente egy alkalommal történik, a
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szolgáltató által az igénybevevővel kötött szerződésben megjelölt napon.
5.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa lakásonként 1 db fedéllel ellátott 110 literes műanyag kuka
hulladékgyűjtő tartályt köteles használni, úgy hogy a képződött háztartási hulladék
gyűjtéséhez, kéthetente történő elszállításhoz elegendő legyen. Önkormányzati intézmények
részére szükség szerint 1.100 literes konténert, illetve 110 literes kukát kell beszerezni.
Egyéb jogi személyek 1.100 literes konténerről kötelesek gondoskodni vétel vagy a
szolgáltatóval történő bérbevétel útján.
(2) Kéthetenként és lakásokként elszállításra kerülő háztartási hulladék a szokások mennyisége
110 liter súlya 50 kg a műanyag edénnyel együtt.
Konténeres edénynél 1.100 liter és 550 kg.
Ezen mennyiséget meghaladó háztartási hulladék elszállításáról a Szolgáltatóval – az általa
meghatározott díj megfizetése ellenében – külön megállapodás köthető.
(3) Az elszállítási napon a használó köteles a gyűjtőedényt olyan területre kirakni, ahol az
forgalmi akadályt nem képez, de a gyűjtő gépjármű forgalmi útjába esik, a kiűrített edények
visszarakásáról a használónak kell gondoskodnia.
6.§
(1) A szabványosított gyűjtőedény használata kötelező. A hulladékszállítást végző jármű
személyzete csak az ilyen edényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.
(2) A hulladékgyűjtő edénybe csak a háztartási hulladék fogalmába tartozó hulladékot lehet
elhelyezni. Tilos a gyűjtőedénybe mérgező, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni,
amely veszélyezteti a közszolgáltatást végző dolgozók egészségét, testi épségét.
(3) Ha a közszolgáltatást végző szerv dolgozói azt észlelik, hogy a gyűjtőedénybe olyan
anyagot,tárgyat helyeztek el, ami nem minősül háztartási hulladéknak, vagy súlya
meghaladja az előírt mértéket, a hulladék elszállítását megtagadhatják.
(4) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött
vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt
hulladékot fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni. A gyűjtőedények fertőtlenítése,
tisztán tartása a használó feladata.
A gyűjtőedény környékének és hozzávezető útnak a tisztán tartása, hóeltakarítása, síkosság
elleni védelme is a használó feladata. A gyűjtőedényt minden év május 1-től szeptember 30ig hetente egy alkalommal klórtartalmú oldattal kell fertőtleníteni. A bérelt edények
fertőtlenítéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.
Az év más szakaszában a fertőtlenítés hathetente egyszer kötelező.
7.§.
(1) Az egyéb – nem háztartási – hulladék meghatározott körben intézményesen, a kijelölt
szolgáltató útján is elszállítható.
(2) A közszolgáltatásba be nem kapcsolt külterületeken lakó tulajdonos köteles a hulladékot zárt
tárolóban összegyűjteni és szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a kijelölt
hulladék lerakó helyre elszállíttatni és elszállítani.
(3) Az Önkormányzat által szervezett, a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását
és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatást a 2. §. /2/ bek-be foglalt
területeken igénybe kell venni, illetve el kell látni.

Egységes szerkezet. Hatályos 2013. április 23. napjától.

3

8.§.
Évente egy alkalommal április hónapban lomtalanítást kell végezni.

HÁZTARTÁSI HULLADÉK FOGALMA ÉS KEZELÉSE
9.§.
(1) Háztartási hulladék a lakásokra és tartózkodásra szolgáló épületekben , helyiségekben,
valamint az azokkal összefüggő helyiségekben az épület vagy helyiség rendeltetésszerű
használata során keletkező hulladék /konyhai vagy más háztartási hulladék, salak, hamu,
korom, törött vagy hibás edény vagy eszköz, illetőleg ablaküveg, kisebb mennyiségű fal,
vakolat, festéktörmelék stb./
(2) Nem minősül háztartási hulladéknak az állati hulla, az emberi ürülék, az állati trágya, a jég,
a hó, a sár, a nagyobb mennyiségű épülettörmelék, az építési bontásból keletkezett hulladék,
a kerti és gazdálkodási hulladék, a falomb, a nagyméretű elhasznált tárgy vagy bútordarab,
és a több hasonló hulladék. Mindezen hulladékok elszállításáról az köteles gondoskodni,
akinél keletkezett.
(3) A vállalkozói termelésből és kereskedelmi tevékenységből származó veszélyesnek nem
minősülő hulladék, háztartási hulladéknak minősül ha mennyisége nem haladja meg a
kéthetente keletkezett háztartási hulladék szokásos mennyiségét azaz 50 kg-ot.
EGYÉB NEM HÁZTARTÁSI HULLADÉK FOGALMA ÉS KEZELÉSE
(1)

(2)
(3)

(4)

10.§.
A rendelet alkalmazása szempontjából egyéb nem háztartási hulladék, különösen ha nem
lakás céljára szolgáló /épületben, intézményben, üzemek, üzletek, raktárépületek stb./ és a
hozzájuk tartozó telkeken, a vegyes részben lakás, részben egyéb célra szolgáló
helyiségekben /mozi, műhelyek, irodák stb./ keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy
az kereskedelmi, ipari stb. tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem, feltéve,
hogy nem minősül veszélyes hulladéknak.
A veszélyes hulladéknak nem minősülő egyéb nem háztartási hulladék összegyűjtéséről és
saját költségen történő elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél keletkezett. Ha ez nem
állapítható meg, az elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Az ilyen hulladékot elszállításig olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol az a
környezetet nem szennyezi és a forgalmat nem akadályozza. Ez a rendelkezés nem zárja ki ,
hogy az ilyen hulladék elszállításáról is az elszállításra kötelezett költségére a háztartási
hulladék elszállítása keretében történjék, gondoskodás, ezért a közszolgáltatóval közvetlenül
kell szerződést kötni. A közterület gondozásához kapcsolódó hulladék elszállításáról a TESZ
körben – a Település ellátó és Szolgáltató Szervezet gondoskodik.
Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő hulladékot a háztartási hulladék
Egységes szerkezet. Hatályos 2013. április 23. napjától.

4
gyűjtésére szolgáló tartályba rakni T I L O S.
(5) Ha a hulladék egészségre ártalmas vagy mérgező anyagot tartalmaz ezt az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat rendelkezése szerint ártalmatlanná kell tenni,
vagy meg kell semmisíteni.
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK LERAKÓ HELY HASZNÁLATA
11. §.
(1) Az önkormányzat által kijelölt szilárd lerakó hely előírásszerű kezeléséről az elhelyezett
hulladék ártalmatlanításáról az önkormányzat köteles gondoskodni.
(2) A hulladék lerakó hely területén a tűzgyújtás, hulladékégetés T I L O S.
(3) A szilárd hulladék lerakó helyen a Nagypirit község Önkormányzat közigazgatási területén
keletkezett nem háztartási jellegű hulladék és épületbontási anyag / ha nem minősül
veszélyes hulladéknak helyezhető el.
(4) A Közigazgatási területen kívülről hulladékot elhelyezni a község egész területén TILOS.
(5) A szilárd hulladék lerakó hely kezelője által meghatározottak szerint díjtalanul rakható le a
3. pont szerinti, a szeméttároló edényben el nem helyezhető lakossági és községi
önkormányzat szervei által kiszállított hulladék esetenként 1 m3-ig.

12.§
(1) Az önkormányzat által kijelölt települési szilárd hulladék lerakó hely a Nagypirit 051 hrsz.-ú
külterületi ingatlan. A használat idejéről az Önkormányzat külön értesíti az ingatlan
tulajdonosokat.
(2) A kijelölt szolgáltató a közszolgáltatásba bekapcsolt területekről begyűjtött települési szilárd
hulladékot 2002. április 01-től a kezelésében álló Ajka településen lévő hulladék lerakó
helyre szállítja, s a hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról gondoskodik.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA
13.§
(1) 2A rendszeres hulladék elszállításáért közszolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A díjat háztartási jellegű hulladék esetében a tulajdonos, illetve használó köteles kötelező
közszolgáltatást végző Szolgáltatónak megfizetni.
(3) A rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt területen a közszolgáltatási díjat
meg kell fizetni tekintet nélkül arra, hogy az érdekeltek a közszolgáltatást milyen gyakran
veszik igénybe.
(4) A díjak fizetésére kötelezetteket jelen rendelet alapján a fizetendő havi díj összegéről a
Szolgáltatónak értesíteni kell, rögzítve a díjfizetés alapját képező adatokat. A későbbiekbe
csak a változásról kell kiértesíteni a díjfizetésre kötelezetteket.
(5) Üresen álló, vagy romos épület után nem kell közszolgáltatási díjat fizetni.
(6) Az év közben bekövetkező üresedést a tulajdonos, vagy használó 15 napon belül írásban
köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés alapján közszolgáltatási díjat a szolgáltató
törli.
2

Módosította a 3/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. április 23. napjától
Egységes szerkezet. Hatályos 2013. április 23. napjától.

5
14.§
Díjhátralék keletkezése esetén a Htv. 26§-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közszolgáltatói
felhívás megtörténtének bizonyítása érdekében a közszolgáltató felhívásnak írásban, tértivevényes
levél útján kell történnie.
III.
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
15.§
(1) Az ingatlan mentén elvonuló gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút, járda tisztán tartása
az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelesség a bekerített vagy be nem kerített
üres, illetőleg használaton kívül álló ingatlanokra is kiterjed.
(2) Az ingatlan előtt elvonuló gyalogutat a tulajdonos, illetőleg a bérlő köteles időközönként
letisztítani. Az összesepert hulladékot össze kell gyűjteni és annak eltávolításáról a
tulajdonos köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles gyalogutat télen a hótól megtisztítani és ha a gyalogút a hótól,
jégtől síkossá vált, megfelelő anyaggal felszórni.
(4) Gondozatlan járdaterület tisztán tartására, hótól vagy jégtől megtisztítására a polgármester a
kötelezettet írásban felhívja. Ennek eredménytelensége esetén a polgármester a kötelezett
költségére a feladat elvégzését elrendelheti.
(5) Reklámtábla, hirdetőtábla elhelyezésére engedélyt kell kérni az építésügyi hatóságtól.
(6) Üzlet helyiségek és elárusítóhelyek előtti gyalogutat a helyiség bérlője vagy használója
köteles a. 2.§ban foglaltak szerinti a nyitva tartás ideje alatt állandóan tisztán tartani, tekintet
nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből keletkezik-e vagy sem.
(7) A közforgalom céljára szolgáló területeket /utcákat, tereket, hidakat, parkokat, sétányokat/
beszennyezni, azon hulladékot vagy papírost eldobni, továbbá a szennyvizet vagy más
folyadékot közterületre kiönteni T I L O S.
(8) A (7)bek-be megjelölt közterületeken legeltetni még felügyelet mellett sem szabad. A
szárnyas jószágot kiengedni T I L O S.
(9) Rendkívüli esetben Nagypirit Község Polgármestere az ingatlan tulajdonosát az ingatlan
útfelületén keletkező hulladék, vagy hó eltakarítására kötelezheti.
16.§
(1) Ahol a gyalogátkelésre szánt útterület a jármű közlekedésére szánt útterülettől nincs
felismerhetően elkülönítve, ott az ingatlan mentén az út középvonaláig eső területsávot kell
az ingatlan tulajdonosának tisztán tartani.
(2) Ahol az ingatlan mentén elvonuló gyalogosközlekedésre szánt úttest mellett szilárd
burkolatanyagból készült vízelvezető van, ott a vízelvezető ingatlan előtti szakaszát az
ingatlan tulajdonosa köteles a hótól a sártól, a hordaléktól megtisztítani.
17.§
(1) Arra nézve, hogy az ingatlan belső részének tisztán tartására vonatkozó kötelezettség
hogyan oszlik meg, az ingatlan tulajdonosa és bérlője között, a bérleti jogviszonyt
szabályozó mindenkori jogszabályok az irányadóak, feltéve ha a bérleti szerződésben erre
külön megállapodás nincs, vagy a jogszabály másként nem rendelkezik.
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(2) Az ingatlan belső részében keletkezett háztartási hulladékot az egészségügyi szempontoknak
megfelelően fedett gyűjtőedénybe kell elhelyezni és az elszállításhoz elő kell készíteni.
(3) Az ingatlan belső részéből kikerülő olyan hulladékot, amely nem tekinthető háztartási
hulladéknak, valamint az ingatlanról összesepert havat, jeget a tulajdonos ill. bérlő, használó
saját költségén köteles a kijelölt lerakóhelyre szállítani.
18.§
(1) Hulladékot közterületen más tulajdonán tárolni, állati hullát lerakni T I L O S.
(2) Közterületen építőanyagot tárolni csak engedéllyel és közterület használati díj fizetése
ellenében lehet.
(3) A szállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék, és a szállítmányból
semmi ki ne essen, víz ne keletkezzen, vagy csepegés ne következzen be. Könnyen kihulló
anyag /homok, kavics, széna, szalma, takarmány/ csak olyan járművel szállítható, amely
annak lehullását a járműről megakadályozza.
(4) Ha bármilyen anyag elszállításánál, fel vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézője, ha az közérdekből szükséges, akkor azonnal, de munkája
elvégzése után nyomban köteles a közterületet ismét kifogástalanul tiszta állapotba hozni és
az összegyűjtött hulladékot onnan eltávolítani.
(5) Anyagok lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezési és felszerelési
tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és meg ne rongálódjanak, a rongálásból
keletkezett kárt annak okozója köteles helyreállítani, illetve megtéríteni.
19.§
(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, hogy az építési, bontási anyagokat
úgy kell tárolni, hogy a környezet ne szennyeződjék.
(2) Építési, bontási vagy tatarozás helyét szükség szerint a környező közterülettől kerítéssel kell
elzárni. Minden ilyen munkánál, amely a közterület burkolatának felbontásával jár, illetőleg
a talaj feltárását teszi szükségessé, ügyelni kell arra, hogy a közterület lehetőleg ne
szennyeződjék.
(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak az építési hatóság által kiadott terület
használati engedély alapján szabad tárolni.
(4) Közterületen építési anyag tárolására és keverésére engedély csak indokolt esetben adható,
az engedélyben elő kell írni az eredeti állapot helyreállítására, valamint a forgalmi rend
fenntartására vonatkozó kötelezettségeket.
(5) Ha a felhasználó az eredeti állapot helyreállításáról nem gondoskodik, az építési hatóság
köteles szabálysértési feljelentést tenni és a használó költségére a helyreállítást elvégeztetni.
IV.
SZABÁLYSÉRTÉS
20.§3

3
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V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
21.§
Ezen rendelet 2002. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Nagypirit, 2002. 02. 22.
Burján Ernő
polgármester

Dr. Tóth Tamás
körjegyző

1. melléklet4

4

Hatályon kívül helyezte a 3/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. április 23.
napjától.
Egységes szerkezet. Hatályos 2013. április 23. napjától.

