Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/1997. (IV.23.) rendelete1
A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY
HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL
Pusztamiske Községi Önkormányzat Képviselőtestülete "a helyi önkormányzatokról" szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, "az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről" szóló 1995. évi XLII. törvény 1-2. §-aiban, "a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről" szóló 1/1986. (II.21.)
ÉVM-EüM együttes rendeletben, "a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi
közszolgáltatás ellátásáról" szóló 16/1996. (VII.15.) BM-KTM rendelet 8-12. §-aiban foglaltak alapján a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladékkal és a szippantott
szennyvíz elhelyezésével összefüggő tevékenységről a következő önkormányzati rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Pusztamiske Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet rendelkezéseit a magánszemélyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek betartani.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységre.
A közterületek tisztántartása
2. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a/ az ingatlan előtti járdaszakasz, továbbá a gyalogjárda és az út középtengelye közötti részen
az úttest, kiépített járda hiányában az ingatlan előtti 1 méter szakasz tisztántartásáról legalább hetente egyszer, a járda melletti zöldsáv gondozásáról, az ingatlan előtti élő sövények, fák ápolásáról;
b/ a járdaszakasz melletti árok és műtárgyai tisztántartásáról, karbantartásáról;
c/ a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról, a járműbehajtás átereszeinek tisztántartásáról;
d/ a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint, akár napjában
többször is.
(2) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek üzletek környékét (járdaszakasz) a tulajdonosok, illetve a használók kötelesek tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint gondoskodni.
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(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üresen álló
épületek, továbbá a beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira is vonatkozik.
(4) A közterületen lévő csatornába, vízelvezető árokba, víznyelőaknába szennyvíz, továbbá
eldugulást okozó anyag öntése vagy bevezetése tilos!
(5) Tilos állati hullát közterületen elhelyezni vagy elhagyni!
(6) Ebek ürítése közterületen csak a járda melletti víznyelőbe engedhető meg. Bármely más
helyen az általuk okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója köteles gondoskodni.
3. §
(1) A járdáról, gyalogútról lekerülő havat 6 méternél szélesebb közútön a közút két szélén,
ennél keskenyebb közúton a járdán kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedést ne
akadályozza.
(2) Útkereszteződésben és kanyarokban, továbbá közérdekű létesítményre (vízcsap, közkifolyó, vízelnyelő, stb.) hórakást elhelyezni tilos!
(3) Az a tulajdonos, aki a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét felszólításra
nem teljesíti, annak költségére a körjegyző a közterület tisztántartását elvégeztetheti.
4. §
(1) Szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb
módon beszennyezni tilos!
(2) Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a
tulajdonos, illetve a bérlő köteles a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű, de legalább 1 darab közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról,
továbbá rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.
(3) Szemetet, hulladékot, építési törmeléket kizárólag erre a célra kijelölt szilárd hulladéklerakó helyen lehet elhelyezni.
(4) Aki a közterületen - engedély nélkül - települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját
költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, az
elszállításról - a kötelezett költségére - az önkormányzat gondoskodik.
(5) Anyagszállításnál, fel- és lerakásnál a közterületet beszennyeződése esetén a szennyeződést okozó köteles a közterületet megtisztítani és a szemetet eltávolítani. Közterületen
szennyező anyagot csak zártrendszerű járművel szabad szállítani.
(6) Az anyag lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő felszerelési és berendezési
tárgyak, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak.
(7) Építés, bontás, tatarozás esetén a tulajdonos (építtető, illetve kivitelező) köteles a közterületet állandóan tisztántartani és a keletkezett szemetet elszállíttatni.
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(8) Utcai árusok kötelesek az árusításra kijelölt helyet és annak környékét 3 méteres körzetben
állandóan tisztántartani és az árusításból keletkező hulladékot elszállíttatni.
(9) Ha a jármű üzemeltetése során a közterület beszennyeződik (pl. olajfolyás) a jármű üzembentartója haladéktalanul köteles a szennyezősét eltávolítani.
(10) Tilos közterületen járművet szerelni, mosni!
5. §
Közterületen bárminemű burkolat (útest, járda, térburkolat) felbontása csak a körjegyző, az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a területileg illetékes Közúti Igazgatóság
engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet.
A közterület használata
6. § 2
A közterület-használattal kapcsolatos szabályokat külön rendelet tartalmazza.
A háztartási hulladék elhelyezése, szállítása
7. §
Pusztamiske község önkormányzata biztosítja a háztartási hulladék szervezett keretek közötti
elszállítását.
8. §
(1) A Képviselőtestület a 7. §-ban foglalt feladatait a szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság (továbbiakban: közszolgáltató) útján látja el.
(2) Az önkormányzat és a közszolgáltató szerződésben rögzíti az ellátandó feladatok körét és
azok díjazását.
(3) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a/ a háztartási hulladék gyűjtésének gyakoriságát,
b/ azt, hogy a közszolgáltató a feladatai ellátása során köteles betartani a jelen rendeletben
foglaltakat.
(4) A szervezett szemétszállítás a község egész belterületére kiterjed. A szolgáltatás igénybevétele kötelező.
(5) A szolgáltató a háztartási hulladékot kéthetente köteles elszállítani.
A szolgáltató valamennyi tulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles teljesíteni a szállítást.
(6) A háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak a szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
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(7) A háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a megadott szállítási napon elszállítás
céljából a szerződő közszolgáltató szervezet rendelkezésére bocsátani.
9. §
(1) A hulladékgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást
idézhet elő, és ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.
(2) Ha a gyűjtő edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, vagy egyéb ok miatt az edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt szemetet kiüríteni, és az edényt használhatóvá tenni.
(3) Megrongálódott vagy fedetlen szemétgyűjtő tartály használata tilos!
(4) A rendszeresített hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon belül kell tartani.
(5) A szállító szervezet a háztartási hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejárata előtti
járdán, illetve a kapu közelében közterületen veszi át.
(6) A hulladékgyűjtő edényt a szállításra meghatározott napon és időben lehet a közterületre
kitenni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza. Ürítés után a tárolóedényt annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles ingatlanára visszahelyezni.
(7) Ha a szeméttároló edény ürítésekor a közszolgáltatást végző az ürítés helyén szennyeződést okoz, köteles azt azonnal feltakarítani. Egyéb esetekben a szeméttároló tulajdonosa
köteles rendet tartani az edényzet körül.
10. §
(1) E rendelet hatálybalépésekor az önkormányzat biztosít minden ingatlantulajdonos részére
1 darab 120 literes, műanyag, szabvány gyűjtőedényt.
(2) Minden lakóház tulajdonosa, aki gyűjtőedényt kapott, köteles az önkormányzat részére
1997. május 31. napjáig megfizetni a hulladékgyűjtő edény beszerzési árának 1/3 részét. A
befizetést követően az edény az ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül át.
(3) A gazdálkodó szervezet (bolt, kocsma, Posta) esetén a (2) bekezdést azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a beszerzési ár 2/3 részét kötelesek megfizetni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról (mosásáról, fertőtlenítéséről), javításáról, pótlásáról és a szemétszállítás elvégzéséhez a közterületre történő kihelyezéséről.
(5) Amennyiben a hulladékgyűjtő tartályt a szemétszállítással megbízott szerv vagy vállalkozó
alkalmazottja a szemét ürítése során megrongálja, az alkalmazott károkozásáért a Ptk. 348.
§-a alapján a károsulttal szemben az alkalmazott munkáltatója felelős.
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11. § 3
(1)4 A szervezett szemétszállítás alkalmankénti díja 364,- Ft/edényzet + ÁFA.
(2) Az Önkormányzat a lakók részére a szolgáltatást ingyenesen biztosítja, a szemétszállítás
díját az Önkormányzat fizeti a szolgáltató felé.
(3) A közszolgáltató a díj megállapítására vonatkozó javaslatát írásban köteles minden év
november 30-ig elkészíteni és a polgármesternek megküldeni.
11/A. §5
(1) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett – a szerződés megkötése, illetve megszüntetése érdekében – köteles a szolgáltató felé a változást követő 15 napon belül bejelenteni, ha
a szolgáltatással érintett ingatlan
a) kikerült a tulajdonából/kezeléséből
b) a tulajdonába/kezelésébe kerül.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét.
(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott adatokat csak a szerződéskötéshez és az
esetleges díjhátralék behajtásához használhatja fel.
Háztartási hulladéknak nem minősülő szemét elhelyezése
12. §
A képviselőtestület évente két alkalommal, tavasszal és ősszel lomtalanítási akciót szervez. A
lomtalanítási akció során a szemétszállítás térítésmentes, időpontjáról a lakosságot időben
tájékoztatni kell.
13. §
(1) Az egyéb szilárd hulladék szemétlerakó helyre történő szállíttatásáról az a személy, gazdálkodó szerv stb. köteles gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett.
(2) A kijelölt szeméttelepre szállított szemét elrendezéséről a szállító úgy köteles gondoskodni, hogy az újabb szennyeződést ne idézzen elő. A szállító köteles megfizetni a szemét elhelyezésekor a megszabott ártalmatlanítási díjat.
(3) A szilárd hulladék lerakóhelyre veszélyes hulladékot szállítani tilos!
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Szippantott szennyvíz elhelyezése
14. §
(1) Szennyvizet csak zárt rendszerű szennyvíztárolóban lehet lehelyezni. Tilos ásott kútba
(függetlenül attól, hogy a kútban van-e víz, vagy sem), csapadékvíz-elvezető csatornába
szennyvizet bekötni vagy bevezetni.
(2) A szippantott szennyvizet tisztítás és ártalmatlanítás céljából csak szennyvíztisztító telepre
lehet szállíttatni.
(3) A szippantott szennyvíz elhelyezéséért, tisztításáért ártalmatlanítási díjat kell fizetni.
Értelmező rendelkezések
15. §
E rendelet alkalmazásában:
1./ Belterület: minden olyan épülettel beépített és be nem épített föld, amely a településen az
ingatlan-nyilvántartás szerint belterületnek minősül.
2./ Ingatlan tulajdonosa: a tulajdonos, a birtokos, a kezelő, a használó, a haszonbérlő, a bérlő, a haszonélvező.
3./ Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (pl. közút, járda, utca, út, tér, köz, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).
4./ Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és sikosságmentesítése,
illetőleg pormentesítése.
5./ Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék kivételével.
6./ Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, pihenés céljára használt
egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék (pl. a salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági
hulladék, falomb, nyesedék), feltéve ha annak kétheti mennyisége nem több 1 db szabvány
tárolóedényben tárolt szemét mennyiségénél.
Nem minősül háztartási szemétnek az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a sár, a
fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék és göngyöleg, valamint más
egyéb veszélyes hulladék.
7./ Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezés tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a
közterületen keletkezett szilárd hulladék.
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8./ Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és az ott gyűjtött, tárolt szennyvíz
és szennyvíziszap, a közcsatorna-hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
Záró rendelkezések
16. § 6
17. §
A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Körjegyzőség Hivatalának megbízott ügyintézője, valamint a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és személyek a
helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizheti.
18. §
Pusztamiske község területén korábban működött hulladéklerakó hely e rendelet hatálybalépésének időpontjától megszűnik, a továbbiakban ott bárminemű hulladékot elhelyezni tilos!
19. § 7
20. §
(1) Ez a rendelet 1997. május 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg "a község rendjéről és a települési környezet védelméről" szóló 4/1991. (X.8.) számú önkormányzati rendelet 2-12. §-ai hatályukat vesztik.
P u s z t a m i s k e , 1997. április 23.

(: Takács László :)
polgármester
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(: Szarka Gyula :)
körjegyző

Hatályon kívül helyezte a 2/2000. (III.3.) rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2000.03.03. napjától
Módosította a 4/1998. (II.24.) rendelet 1. §-a, a 13/1998. (XII.15.) rendelet 1. §-a, a 15/2000. (XII.21.) rendelet
2. §-a. (Ezt követően évente határozattal vállalják át.) Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (XII.15.) rendelet
3. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2006.01.01. napjától

