
Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 
4146 Úiiráz Szabadság tér 1. 

Tel/Fax: 06 (54) 440-200

K I V O N A T

Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 22-én megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből:

39/2007, (V ili. 22.) Ökiu sz. HA T Á R O Z A  T

Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az alábbi szerződést köti:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Újiráz Község Önkormányzata (4146 Újiráz, Szabadság tér 1. 
képviseli: Furák Károly polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő 
(továbbiakban Önkormányzat), Oláh Zs. u. 1-1., képviseli: Borbás Imre ügyvezető igazgató és 
Simon Péter ügyvezető igazgató), mint a közszolgáltatást ellátó (továbbiakban 
Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

I. Előzmények

Ezen szerződés alapját képezi az Európai Unió ISPA pénzügyi alapból, 
2000/HU/16/P/PE/002. sz, pályázaton támogatott beruházás keretében megvalósult Hajdú- 
Bihar megyei szelektív hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer, 
valamint ezzel összefüggésben, az érintett önkormányzatok által kötött Konzorciumi 
Szerződés.

13. A szerződés tárgya

4. A szerződő felek rögzítik, hogy 2007. szeptember hó 01. naptól a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységet a Bihari Kft. (4100 
Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.) végzi.

5. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót az 1. 
pontban meghatározott naptól kezdődően 2026. december 31-ig teijedő határozott időre, 
hogy Újiráz Község közigazgatási területén lássa el a települési szilárd hulladék, ezen 
belül a szelektív hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat.



2

6. A Közszolgáltató e tevékenységet a helyi önkormányzati rendelet alapján, az egyes 
ingatlanok tulajdonosainak és használóinak javára és költségére végzi.

III. Pénzügyi megállapodások

4. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás 
ellenértékét az Önkormányzat helyi rendeletében állapítja meg és hirdeti ki.

5. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkezelési 
díj meghatározása során a 2000. évi XLIII. tv. 25. §-ában, illetve a 242/2000. (XII.23.) 
Korm. rendeletben előírt feltételeket köteles figyelembe venni. Ennek végrehajtása 
érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységről évente részletes 
költségelszámolást készíteni és azt az Önkormányzatnak minden év november 15-ig 
benyújtani, a következő év díjainak megállapítása céljából.

6. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a III/2, pontban rögzítettek szerint 
megállapított díjaknak megfelelően, minden esetben módosítja -  a tárgyév december 31. 
napjáig -  a vonatkozó önkormányzati rendeletet.

IV. A szolgáltatás szabályai

4. A felek megállapodnak abban, hogy a lakossági települési szilárd hulladék gyűjtését és 
elszállítását a Közszolgáltató köteles hetenként egy alkalommal valamennyi, az 
önkormányzati rendelet területi hatálya alá eső ingatlant érintően elvégezni.

5. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek használhatóak, más 
módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.

6. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék beszorult, befagyott, 
úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket ürítetlen állapotban hagyni.

V. Közszolgáltató kötelezettségei

A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
- biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a közszolgáltatást az 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben, 
módszerrel és gyakorisággal,

- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakembereket,

- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen rendkívüli 
ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a rákövetkező 
munkanapon minden esetben soron kívül pótolja,

- tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, 
baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,
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- minden év november 15-ig köteles díjkalkulációt benyújtania a jövő évi árakra 
vonatkozóan, az önkormányzat által közölt műszaki tartalom figyelembe vételével.

./
VI. Önkormányzat kötelezettségei

A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy

- Közszolgáltató számára a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló 
beruházások, útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,

- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog 
gyakorlását,

- helyi rendeletben a lakosság részére kötelezővé teszi a települési szilárd hulladék 
elszállításának igénybe vételét. E rendeletét szankciók igénybe vételével is 
következetesen végrehajtatja,

- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés tárgyában 
meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt,

- minden év október 15-ig közli közszolgáltatóval a következő évre vonatkozó konkrét 
műszaki tartalmat, ill. annak változását,

- a Közszolgáltató díjemelési javaslatát minden év december 15-ig megtárgyalja, s arról 
dönt,

- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatást igénybe vevőket terhelő
^ kötelezettségeket nyilvánosságra hozza,
- a közterület-felügyelet keretében törvényes eszközökkel szankcionálja a köztisztaság 

megsértőit, az illegális szemét-, építési törmelék lerakását,
- a Közszolgáltató részéről fennálló igazolt díjhátralék esetében intézkedik a díjhátralék 

adók módjára történő behajtásáról és a behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot és a 
Közszolgáltató egyéb felmerült költségeit 8 napon belül átutalja a Közszolgáltatónak. 
Behajthatatlan díjhátralék esetében a behajtás eredménytelenségéről 8 napon belül 
igazolást ad a Közszolgáltatónak.

VII. Szerződés megszűnése

1. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával azon esetben, amennyiben annak 
hatályát felek közös megállapodással nem hosszabbítják meg.

2, A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltatói szerződést -  
törvény szerint legalább 6 hónap felmondási idővel bonthatja fel, ha a Közszolgáltató:

a. ) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok,
vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek 
tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította

b. ) a szerződésben megállapított kötelezettségét megsértette.
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3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha az önkormányzat a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató 
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy 
akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Adott évre vonatkozó műszaki tartalom és díjkalkuláció ezen szerződés szerves mellékletét 
képezi (1. sz. melléklet). .

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren kívüli 
rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Berettyóújfalui Városi Bíróság 
kizárólagos illetékességének.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2000. évi XLIH. tv és 
Újiráz Község Önkormányzata Képviselő testületének rendelkezései az irányadóak, továbbá a 
Magyar szabvány és a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági 
rendelkezések.
Kelt: Berettyóújfalu, 2007. augusztus ...

Önkormányzat képviseletében Közszolgáltató képviseletében
Furák Károly polgármester

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Furák Károly polgármester

Dr. Csóra Mária sk.
jegyző

Ú j i r á z ,  2007. augusztus 22.

A kivonat hiteléül



ÚJIRÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2Q07JIV, 16,) ÖKR. sz. 

R E N D E L E T  E

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban; H gt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja;

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

L §

(1) Újiráz Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék 
rendszeres gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, tárolására, hasznosítására, 
ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján 
gondoskodik.

(2) A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 
valamint az épített és tennészeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra 
vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos 
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Újiráz község 
(továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója 
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék 
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles 
gondoskodni.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
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(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft. 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. (a továbbiakban: 
Szolgáltató).

2 .§

(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik 
a bihari régió vonzáskörzetébe tartozó települési önkormáityzatokkal.

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön önkormányzati társulási megállapodás 
rögzíti. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását a jelen rendelet 1. 
sz. melléklete tartalmazza.
A társulási együttműködés keretében történik a regionális hulladékkezelési létesítmény 
megvalósítása.

Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

1. település i szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területem, valamint az intézményekben keletkező,

b) közterületi hulladék; közforgalmú és zöldterületen keletkező,

c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező -  külön jogszabályban meghatározott -  veszélyesnek 
nem minősülő szilárd hulladék.

2. hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, átrakására, válogatására, előkezelésére, illetőleg 
hasznosítására vagy ideiglenes tárolására, vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely

3. hulladékudvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint 
a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére és az 
elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt 
begyűjtőhely

4. gyűjtősziget: a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, 
elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, 
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta 
egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére 
szolgál
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5.

6 .

7.

8.

9.

10. 

11.

12.

13.

lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző 
Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtő edény zetben mérete vagy mennyisége miatt 
nem helyezhető el;
ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy 
használatában ingatlan van.
ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag 
erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény; 
hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely Összetevőjének a 
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre 
a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; 
hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az 
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve 
ártalmatlanítja;
hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
közszolgáltató: a Ujiráz község működési területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan 
feljogosított hulladékkezelő;
hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési 
szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól 
történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a 
hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése; 
közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Az Önkorm ányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4 .§

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás az ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3, §. 1. pontjában megjelölt 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására teljed ki.

(3) Az Önkormányzat a közszolgáltató részére rendelkezésre bocsátja az alábbi 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A közszolgáltató a rendelkezésre bocsátott 
személyes adatokat csak a közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben 
használhatja fel, azokat más személynek vagy szervezetnek nem adhatja tovább.
A közszolgáltató birtokába jutott személyes adatok kezelése során köteles betartani az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
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Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5-§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési sziláid hulladékot az e 
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a begyűjtésre feljogosított 
hulladékkezelőnek átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot -  különös tekintettel a hulladék további kezelésére 
-  az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
b) az ingatlanán keletkező települési sziláid hulladék kezelésére az Önkormányzat 

által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre 
e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási 
díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó  közérzetét ne 
veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
-  és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

d) a közszolgáltatóval a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést megkösse.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes 
adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási 
szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék 
esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem 
tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül 
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb 
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok

6 .§

Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a H gt 13. íj
ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy gondoskodik, de a közszolgáltatás 
keretében nyújtott hulladékkezelés -  a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség által igazoltan -  környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál 
lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
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XI. fejezet

A hulladékkezelésí helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgaitatás kötelező
igénybevétele

7 .§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 
venni.

(2) - A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 
jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény 
hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) a 
keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató köteles elkészíteni és 
a polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, 
a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni.

(4) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. §- 
ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, 
elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost -  a változás bekövetkezte előtt -  húsban értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűj tő edények 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8 .§

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűj tő edényt, valamint -  a
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó 
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére -  a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
és azonosító jellel ellátott más gyűj tő eszközt köteles igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények
típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az 
Önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyüjtési/ürítési 
gyakoriság figyelembevételével.
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(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok 
legalább heti egy alkalommal kötelesek, a települési szilárd hulladék elszállítását igénybe 
venni. Legfeljebb két személy által lakott önálló, 50 m-es körzetben elhelyezkedő, 
legfeljebb két lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról, 
hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját melyik 
tulajdonosnak kell kiszámlázni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap 
áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fö/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(5) Á Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlantulajdonos vagy 
meghatalmazottja a gyűj tő edény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget
vagy adatot közöl -  ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára 
vonatkozó adatot is -  vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató -  az ingatlantulajdonos 
megkeresésével egyidejűleg -  jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő 
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a 
gyűjtésre átadott gyűj tő edények számát.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a 
Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a 
hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas 
nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas 
műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többlet- 
közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a 
többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost értesíteni köteles.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos a többlet
hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a 
Közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a Közszolgáltató az általa külön díjazás 
ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a 
gyüjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az 
elszállítás költségeit is.
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A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 
elhelyezésével, használatával cs kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9 .§

(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyüjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat 
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó 
szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 
napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének -  a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében -  lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni 
tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A szabály szemen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy 
általa bérbe vett és rendeltetésszerű használt gyűj tő edények szükség szerinti javításáról, 
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése 
miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. §
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

(5) A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc (30) 
napon belül köteles megtéríteni.

11- §

(1) A települési szilárd hulladék elszállítását szolgáló eszközök: <
a) gyűjtőedény 120, 240 valamint 1100 literes méretben,
b) a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.
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(2) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
d) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák 

szája beköthető legyen,

(3) Ha a gyűj tő edényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az 
így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalm atlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §

(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató 
kizárólag erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
A kijelölt létesítmény: Berettyóújfalu Regionális Hulladékkezelő Telep Berettyóújfalu, 

Bocs dűlő 0714/13. hrsz.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni.

13. §

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot 
évi 1 alkalommal, legfeljebb 1 m3, illetve 200 kg mennyiségben -  a 12. § (1) 
bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen 
elhelyezheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mennyiséget meghaladó mértékű szilárd hulladék 
elhelyezésért m3-énként a 2. számú mellékletben (alternatív megoldás: külön 
önkormányzati rendeletben) meghatározott összeget kell fizetni.

f
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A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezés

14. §

(1) A jelen rendelet 3. § (1) és (5) pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás 
megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy 
alkalommal.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen 
megjelölt.

(4.) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve 
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5.) A Közszolgáltató az (1.) és (3.) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, 
szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormányzat megrendelésére -  külön díjfizetés 
ellenében -  köteles elszállítani.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

15. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat külön 
önkormányzati rendeletben állapítja meg.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére -  a teljesített 
közszolgáltatás alapján, számla ellenében -  családi ház ingatlantulajdonos magánszemély 
esetében negyedéves, egyéb igénybevevő esetében havi bontásban utólag köteles 
megfizetni.

(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 
kiegyenlíteni.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató 
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
rendelkezésre állását igazolja.
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(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak 
teljesítésére.

(8) A felszólítás eredménytelensége esetén -  a díjhátralék keletkezését követő 90 napot 
követően a Közszolgáltató, a felszólás megtörténtének igazolása mellett — a díjhátralék 
adó módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.

(9) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 8. § (7) és (8) bekezdései szerinti 
többlet-közszolgáltatás teljesítés esetén is.

(10) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Közszolgáltató által 
alkalmazható legmagasabb mértéke.

(11) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a (10) 
bekezdésben foglaltak alapján.

16. §

(1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. §. (3.) bekezdésében 
meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést és díjkalkulációt 
készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat jegyzője részére előterjeszteni.

(2) A felülvizsgált költségelemzést és díjkalkulációt az Önkormányzat jegyzője előterjeszti a 
Képviselő-testület részére.

III. fejezet

Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések

17. §

(1) Aki e rendelet:

a) 5. § (1) bekezdés b) pont, valamint (2) bekezdésében,
b) 9. § (3) bekezdésében,
c) 14. § (4) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi, feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig teijedő pénzbírsággal sújtható.
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IV. fejezet

Záró rendelkezések

18. §

(1) E rendelet ki hirdetése napj án lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a 
település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 8/2004 (IV. 13.) ÖKR. sz. rendelet 12-16. §-a, valamint 17. §. g./ pontja.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával 
összhangban, az Európai Közösségeknek a következő jogszabályával összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a hulladékról.

Ú j i r á z 2007. április hó 13. nap

Dr, Csórd Mária 
jegyző

Kihirdetési záradék:



Az 5/2007.(TV. 16.)ÖKR. sz. rendelet 
1. sz. melléklete

Együttműködő télén ülések:

1. ) Ártánd
2. ) Bakonszeg
3. ) Báránd
4. ) Bedő
5. ) Berekböszörmény
6. ) Beretty óúj fal u
7. ) Bihardancsháza
8. ) Biharkeresztes
9. ) Bikamagybajom
10. ) Bihartorda
11. ) Bojt
12. ) Csökmő
13. ) Darvas
14. ) Esztár
15. ) Fúrta
16. ) Földes
17. ) Gáborján
18. ) Hencida
19. ) Kismarja
20. ) Komádi
21. ) Körösszakái
22. ) Körösszegapáti
23. ) Magyarhomorog
24. ) Mezőpeterd
25. ) Mezősas
26. ) Nagykereki
27. ) Nagyrábé
28. ) Pocsaj
29. ) Püspökladány
30. ) Sáp
31. ) Sárrétudvari
32. ) Szentpéterszeg
33. ) Szerep
34. ) Tépe
35. ) Tetétlen
36. ) Told
37. ) Újiráz
38. ) Váncsod
39. ) Vekctd ‘ '
40. ) Zsáka
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ÚJXRÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2004.(IV. Í3.1 

R E N D E L E T E

a helyi környezet védelm érőla település tisztaságáról 
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

A Újiráz Községi Önkormányzat KépviselÖ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIH: törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja, valamint 48. § (3) bekezdés b.) pontja és 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLGI. törvény (a továbbiakbamHgt.) 23. §-ában 
kapptt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

E FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1-5

A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára 
függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet.

r
Értelmező rendelkezések 

2-§
E rendelet alkalmazásában:

1. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak 
megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, 
üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy; söpredék, salak, hamu, korom, 
kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint 
a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, illetőleg a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által 
rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, 
ameLynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.
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3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási 
hulladékhoz hasonlójellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy 
használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

5. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására vagy 
ártalmatlanítására szolgáló telephely.

6. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a 
hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanílja.

7. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

8. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, a további kezelésre történő 
elszállítás érdekében.

9. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a 
hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a 
további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.
10. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő.

11. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan

■ megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen 
történő elhelyezésének díjhányadát is.

H. FEJEZET

KÖZTERÜLETEK TISZTANTARTASA

3.§

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterletek, parkok fenntartásáról az 
önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett 
ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
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Az ingatlantulajdonos feladatai 

4- §

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával 
kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az éület körüli) járdának, (járda hiányában egy 
méter széles területsávnak), a járda melletti zöldség úttestig teijedő teljes területének, 
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, 
szemétj És gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság 
mentesítése;ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét 
irányra vonatkoznak,

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,
c) a két szomszédos terület, épület közötti -  kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli 

-  közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a 
tuíajonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való 
megtisztítása.

(2) az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd 
hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más 
gyíytőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

s .§

Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) a település központjában folyamatosán, a település egyes területein évente legalább 

kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő 
letakarítasa,

b) az épület feláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen 
elhelyezett falragaszok, festékek síb. folyamatos eltávolítása,

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése-, a járda 
és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,

d) a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől 
látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából 
fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét,

e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó 
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési 
munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.



4

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei

6. §

(1 ) .Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti 
járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot 
összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli. mind a 
nyári időszakban legkésőbb reggel 7 órági letakarítani, a nyitvatartás ideje alatt 
folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.

7. §

( í ) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az 
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a 
területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti 
állapotban történő visszaadásáról.

Hirdetmények, plakátok elhelyezése

8 .  §

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen 
szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 
megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül 
köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt 
hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől 
számított 3 napon belük köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről 
és elszállításáról gondoskodni.

Síkosság mentesítés és hóeltakaritás 

!>■§

(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) 
kívül kíoríd tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. Konyhasó) használata csak. úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne 
legyen. Az ilyen anyagot tároióedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell 
tárolni.
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(2) Kló rí d tartalmú vegyszer használata alul- és felüljáró felületén, zöldterületen, illetve 
közvetlen környékén tilos.

(3) Hó rakást tilos elhelyezni :
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jelen,
c) j árda szí ge t és j á rda közé,
d) kapubejárat elé,
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap. gáz- és egyéb 

közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).

Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

10. §

(l)tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési 

tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, 
megrongálni,

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a 
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,

c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszesei] estb.) megrongálni, 
csonkítani, leszakítani,

d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles 
haladéktalanul gondoskodni.

m. FEJEZET

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE

11. §

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés, hősugárzása kárt ne 
okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan, eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz teijedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.
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(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 
igénybe vehető.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tüzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

Hulladékkezelési közszolgáltatás 

. 12. §

(1) Ujiráz Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a  jelen rendeletben foglaltak 
szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart 
fenn.

(2) A közszolgáltatás kiteljed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: Polgármesteri 
Hivatal

Kezelés, lerakás helye: homokbánya

Az ingatlantulajdonos és szolgáltató jogai és kötelezettségei

13. §.

(1) Az ingatlantulandonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

b) a települési szilárd hulladékot az elszállításig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során 
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavaija,



7

14. §.

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladékot a 
rendeletben meghatározott hulladék lerakóhelyre saját maga kiszállítani.

15. §.

(1) A szolgáltató köteles a kijelölt hulladék lerakóhelyre szállított hulladék ártalmatlanításáról 
a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag az enre a célra 
kijelölt hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.

16. §

(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és már 
környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni.

(2) Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, 
saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az 
átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályban 
meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a 
hatóságoknak bejelentést tenni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Szabálysértés

17. §

Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig teijedo pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet

a) 4. és 5. §-ában az ingatlan tulajdonosnak a közterület, épület és telek tisztántartására,
b) 6. és 7. ,§-ának (2) bekezdésében a kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező

kötelességére,
c) 8. §-ában a hirdetmények, plakátok elhelyezésére,
d) 9. §-ában a síkosság mentesítésre és hóeltakarításra,
e) 10. §-ában a közterület tisztántartásával összefüggő egyéb tilalomra,
f) 11. §-ában az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére,
g) 13. §-ában az ingatlantulajdonos kötelességére, 

vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi.
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Hatálybalépés

18. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Környezetvédelemről és a 
köztisztaságról szóló 3/1991.(V.30.) ÖH. számú rendelet

Ú j  i r á z, 2004. április hó 09. nap
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Dr. Csóra Mária 
jegyző
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Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2004. április hó 13. napján
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Dr. Csóra Étára T f f /  
Jegyző ^  ,?
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