
SZIGETBECSE xÖzsÉc ÖN{ronnnÁxyznr
1412011. (XII. l5.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelezcí igény bevételéről

az 1/2013. Q.30.); a 24/2012.6rr. 1.); a l3/2012. (V.30.); a 10/20I2. (IV.25.) és a 2/2012.
(I. l4.) önkormdny7uti renrleletekkeI történt módosíttisokkal egységes szerkezetben

Szigetbecse Községi onkorrnányzat Képviselő_testiilete a hLrlladékgazdálkodásI'ól szóló 2000. évi
XLIII. törvérry (továbbiakbarr: Hgt.) 23. $-ban.24 s (l) bekezclésében. a környezet védelrnének
áItalános szabályairó| szóló l995. LIIl. tv. 46' $ (l) bekezdésének c) pontiában. és a helyi
önkormányzatokról szóló rnódosított l990' ér'i LXV' tv. 16. $ ( l) bekezdésében szereplő
felhatalrnazás alapján az alábbi reltdeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rentlelkezések

1.$ E rerrdelet célja azoltnali a hel1,i szabályokrlak a rncgzillapítása. amel1,,ek biztosítlratiák a közsé-u
köztisztaságával összel'ti-ugó leladatolt et'edltlérrr es r égreha.itását. a köztisztasági szolgáltatás
ellátásának és igén1,bevételének lend.jét.

2. $ E rerrdelet lratál1,a a község közigaz_satási terliletére te{cd ki.

3. s A rendelet hatálya a község közigazgatási teriiletélr kiterjed a magáttszemélyekre. a .iogi
szetnélyekre iIletvejogi szenrélyiséggel nem rendelkező egyéb Szervezetekte.

4. s (l) A rendelet ltatálva kite ded a telepiilési htrlladék (to\'á[rbial(ban: htrlladék) gyiijtésére'
be-uyiijtésére. szállítására és ár1alnlatlanításár'a. tol,ábbi kezeIésór'e.

(2) Nem teried ki a rendelet hatálya a l,eszélyes hullaclékokra és a veliik összeftiggő tevékerlységre.

(3) Nern minőstil teleptilési szilárd hulladékrlak a kiilönleges (r'eszélyes) htrlladék. az állati htrlla.
trá_qya. jég. hó. sár. fer'tőző r,ag1' robbartásveszél),es al])'ag- a t[izr'eszél1,es lrtrlladék. a nag)méretii.
eredeti alalijábarr a szabvátl1'cls g1 Liitőedétl1 be ttetl helr ezhctó görlgr öleu. az építési és borrtási
h Lr lladék.

5. s (l ) A képviselo-testtilet a l<özsé_s ter'Liletén a teleplilési szilárd hulladék összegyÍijtését.
elszállítását és áftalonlnrentes elhel1,ezését szerr'ezett - az3. sz. rnellékletben lnegnevezett szolgáltató
(továbbiakban: szolgáltató) által végzett - helyi közszolgáltatás útján biztosítja'

(2) A lrelyi közszolgáltatással ellátott teriileten lér,ő ingatlarr ttrla.idonosa. használó.ia. bérló.|e.
(továbbiakban e_ey|itt: tLrlajdonos) az irtgatlarron keletkezo szilárd lrtrlladék elhelyezését - a.ielerl
önkormárryzati rerrdeletbetr rneghatározott módon - a közszolgziltatás igénybevétele útján köteles
biztosítarri. ha jogszabál1,vagy hatósá-ei l'latározaÍ eltérően ttenl rendelkezik.

6.s (1) Az5' 8 (1) bekezdésében nleghatározott kötelezettség kiterjed a gazdálkodő szervezetekre is.
ha jogszabályokbarr nre_tltatározott feltételekkel' rnegfelelo lrasznosító vagy ártalrnatlanítri eljárás.
ber'endezés, létesítlnérlv a l ka l rnazásáva l saját lllaga nel1l teljesíti.

(2) Gazdálkodó SZerVezet akkor kcjteles a l'özszolgáltatás igénl,ber,ételér'c. ha a gazdasági
tevékenységével összefÍ.i_*gésben keletkezett teleptilési IlLrlladékának liezelésér'ől

a) a H_et. l3. $-ban foglaltaknak lrregfelelően tretll -uondoskodik.
b) azon a teleptiléserr alrol a gazdálkodó szerl'ezet telepiilési lrtrlladéka keletkezili a

közszolgáltatás keretében rl,r'Ítjtott teleptilési lrLrlladékkezelés a felí'igyelőség által igazoltarl _

kör'rryezeti szelnpontból a Hgt' l 3. S\-barl tlteqhatározt-lttakrrál lénve-9esen kedvezőbb
rnegoldással történ ik.
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c) a környezetvédelnri f'eIiig1,elősé-e eljárását az köteles l<ezderlérlyezrli. aki a közszolgáltatást nern

kívárlja igénybe l,ettt'li. Az eljárás.ioger'ős lrefe.iezéséig a közszol_eáltatás igérl1'ber'ótele kötelezó'

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek. anrelyek a kötelező közszolgáltatást nenr veszik igénybe. a ktilön
jogszabályokban nreghatározott módotl és taftalonrtnal köteIesek a tevékerlységtik során keletkező
hulladék rnennyiségét és összetételét fajtánkérrt rr1,ilvántartani. az általUk végzett kezelésről. a kezelt és
a kezelés eredrnérryébő1 szárnazó lrtrlladékokról nyilvántar1ási. a kezelólétesítnrények rn[iködéséről
tizernnaplót vezetni, és ezekrőI a polgárrnestenrek be.jelentést tentli. A gazdálkodó szervezetek a

közszo|gáltatás alá netn tartozó htrlladéktrk tnettn1,iségérol. összetételéről. keletkezésérlek forrásáról és
kezelésérrek módjáról kötelesek a pol-eártnestert tájékoztatni.

() Az a tulajdonos. akinek ingatlanán telepiilési szilárd hLrlladék keletkezik. de az ingatlarra
egyidejűleg gazdálkodó Szervezet bejegyzett székhelyéiil. telephelyéiil. fióktelepétil is szoIgál. köteleS
a települési szílárd hLrlladékát a _eazdáIkodó szerr'ezettlek aZ ingatlattotl folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett telepiilési szilárd htrlladéktól elktilönítetten kezelni és arra a

közszolgáltatást igérrybe l'etltl i.

(5) A szervezettközszolgáltatást a tula.idonos köteles i-uén1'be ventli és a jelen rendelet szerinti díjat a
szolgáltatórrak rnegfi zetn i.

(6) Az építési és bontási hulladékot az építtető köteles - ktilön jogszabályokbarr rneghatár'ozottak
betartásával - a teleptilési htrlladéktól elkÜlörlítetten lrLrlladék_u)'Íijtő edén1,!g11 _e),iijterli. és atltrak a

kijelölt hLr l ladékler'akó he ly'en tör1énő el lre lvezésér'ő l gorldoskodn i.

7. s A köztisztaság rnegőrzésébetl nrindettki köteles ltathatósan közr'enrűködrri és a telepLilési
környezet (ki'ilörrösen: köztertilet) szennyeződését. fertózését eredrnényező tevékenységtol. illetőleg
magatartástól tartózkodni.

II. fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

8. s (1) Az ingatlan ttrlajdonosa köteles gondoskodnr:

a) Az ingatlan előttijárda (árda hiányában egy méter széles teri.iletsáv. illetőleg ha a járda rnellett zöld
sáv is van. az úttestig ter'jedó teljes tertilet) továbbá a.járda és az út közötti kiépített va_s}' kiépítetlen
terlilet gondozásáról. tisztántar1ásáról. szetnét és gr'ornltlellteSítéSéről.
b) A-jár'daszakasz nlelletti rl1'ílt ároli és erltlek rllÍitár__ur ai tisztiirltar'tásár'til. g)'olllll-]el]tesítéscről'
c) Tömbtelken a kÍ.ilön tLrIajdonban álló eg1'es épiiletek g\'alogos me_sközelítésére és köriil1árásra
szo|gáló teriilet tisztántar1ásáról. a csapadékvíz zavartalan lefol1'ását akadál1,ozó anya_uok és rnás

hulladékok eltávol ításáról.
d) Az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
e) A telekingatlanról a járdára és az Úrttest fölé ni,Írló ágak és bokrok nregfeleIő nyesésérő[.

(2) Két szomszédos tertilet. épiilet közötti közfor_galnri tertiletsár,i,ag1,átjáró esetébetl a tisztántaftási
kötelezettség a tr.rlajdorrosok között 50-50 %-barl oszlik rrleg.

(3) Az iizletek és egyéb elártrsító helyek, vendéglátó egysége' intézrnérryek és szolgáltató egységek
előttijárdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsár, is vatl, az úrttestig terjedő teljes teriiletet - a
nyitvatartás ideje alatt a ttrlajdorros köteleS tisztán tar1arli.

(4) Az ingatlarl előtti .iárclát a ttrla.jdorlos napollta rnitld a téli. rnilld a nr'ári idijszakbarl. legkésőbb
reggel 7 oráig. köteleS letakal'ítarli és a htllladéliot ltz összeg1,iijtött háztartási IlLrlladékkal eg)'titt
elszállítani.

(5) A köztertiletek tisztántar1ása időbeni korlátoz1rs rlélkiiI r,égezhető. a (4) bekezdésben fo-slaltak
kivételével.



(6) A köztertilet rendeltetésétol eltérő célra (árusítás. építési, szerelési lnutlka stb. céljára) történő
l-rasználata esetén a használattal érirrtett tertilet közvetlen környezetét a lrasználó köteles tisztán tar1ani.

9.s (l) A köztertileten bárnlinernr]i burkolat (térbLrrkolat. Lrttest. járda stb.) felbontása csak a jegyző. az
országos közűthálózatba tar1ozó tltak tekintetében a tertiletileg illetékes Közúti lgazgatóság
engedélyéve|, az abban foglatt feltételek betartásával törtérlhet.

(2) Az építési és bontási, va]amint a felújítási rnunkálatok helyét - szlikség esetén - a környező
köáerülettol el kell zárni. Ametlnyiben a rnr.rnkálatok végzése sorárr építési törmelék, illetve hulladék
kerüla közterliletre,űgy azt folyamatosan, legkésőbb a mltnka befejezésétől szárnított 48 órárr belütel
kell szállítani és a köztertiletet lrelyre kell állítani. ilIetőleg rneg kell tisztítani.

10. s (1) Az irrgatlantulajdonosok a ker1i hLrlladékot. a teleptilési szilárd hLrlladéktól elkiilönítetten
kötelesek gyűjteni, és a közszolgáltató által biztosított zsákbarr elhelyezni. Arnennyiben a szokásos
rnennyiségűnél rragyobb rnennyiségű hulladék keletkezik' atltrak elszállításáról a tulajdorros köteles
gondoskodni.

(2) Tilos a helyiségek és teriiletsávok feItakarításából. felrnosásából keletkezett szerrrryeződést,
szennyvizet a közterületre. a csapadékelvezető retldszerbe beleseperni. illetőleg beleönteni.

11. $ (1) Mindennemii anyag szállításárlál Ligyelni kell arra, hogy a köztertjlet be tle szetltryezodjék. Ha
bármilyerr szállítmárry fel- vagy lerakásánál, vagy szál|ítás alatt a közterlilet beszennyeződik. a szállító
kötelessége a fel vagy lerakás elvégzése után. illetoleg a szállítás során nyomban rnegtisztítani.

(2) Építési mLrnkálatoknál, illetőleg egyéb közteriilet használata során a fákat, valamint a közteríileti
létesítrnényeket védőbrrrkolattal kell körtil vetrni. A rongálódásból keletkezett káft anrrak okozója
köteleS rnegtéríterri.

(3) A közteriileten a gépjárrnÚivek rnosása tilos!

12. s (1) Közteriileterr - sportpálya kölrryéke kivételével - tökrnag. valamint napraforgórnag árLrsítása
tilos!

(2) Vásárok, Spoft és egyéb rendezvények tar1ása idején a lendezvény szervezője köteleS gondoskodni
a várható forgalornnak rnegfelelő számÍt illernhely biztosításáról. iizemeltetéséről, valamint a
rendezvény aIatt és azt követőerl a terlilet tisztárrtaftásáról.

(3) Úttestet, járdát és egyéb köztertiletet bárnriféle szenléttel (szenrtyvízzel. vizelettel. ernberi és állati
ürülékke|) beszennyezni ti los!

13. s (l) Az irrgatlan tLrlajdonosa köteles az ingatlarr előtt hótóI. _|égtől és ónos esőtől síkossá vált
járdaszakaszt (sz|ikség esetérr naponta többször) síkosságtól mentesíteni.

(2) Hólerakást tilos elhelyezrri:

- útkeresáeződésberr,
- Úrtbr.rrkolati jelen,
- járdasziget és járda közé,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármii rnegállóhelyénél.
- közszolgálati felszerelési tárgyra (vízelzáró csap. gáz és egyéb közlétesítnérry, pl. lárnpaoszlop stb.

köré)'
- kapubejárat elé, annak szélességében.

(3) Belterületi közteriiletetl - a közúti forgalom számára igénybe vett tertilet (úttest) kivételével - a
síkosság-rrrentesítésre olyan an)/ag haszllálható. anrelr' a köztertileten \/ag\/ antralt I<özvetlen

környezetében lévő fás szárú tlöl'étll' e_eészsé_eét tletn veSzél\'ezteti'
Ezeknek az anyagokllak a tároIása tároló edényben. környezetszennyezést kizárő nlódon történhet.
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14. s (1) A közterlilet felszerelési és bererrclezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása

tilos!

(2) Közterületen lévo növények (fák. díszcserjék stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos!

(3) A közterlileten a fák gallyazásátol. sz|ikség szerinti csonkításáról való gondoskodás a

Pol gárrnesteri Hivatal feladata.

(4) A parkosított fi-ives terlileteket rendeltetésellenesen használrritilos!

(5) A gyerrnekjátszótéren, az ilyen jellegű parkokban ebeket sétáltatni mégporázorr is tilos!

(6) Fákon. közterületeken álló építményeken. éptiletek falán. kerítéseken - a rendeltetésszerűen

llirdetésre szolgáló berendezések kivételével - hirdetni' falragaszt vagy reklárnot elltelyezrli tilos! A
falragaszokat ki nern jelölt helyerr tör1énő felragasztásáé11 a ter'ékenységet végző és a lne_Qretldeló -

felelősségiik megállapítása esetén - egyetern legeserr fe le lnek.

III. fejezet
Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatások

15. s (l) Teleptilési szilárd hLrlladékot. ezen beltil háztar1ási htrlladékot és eg1'éb szilárd hLrlladékot

csak az erre a célra kijelölt htrlladéklerakó helyen. kijelölt szernéttelepetr a vonatkozó.|o_uszabályi.

iizemeltetési szabályok és előírások szigorú betar1ásával szabad elhelyezni.

(2) 
^ 

települési szilárd Iiulladék elhelyezésére az önkorn'lányzat a Ráckeve és Térsége Szilárd

Hulladéklerakó telepet (dömsödi 0388/38 és 038B/39 hrsz.) jelöli ki'

16. $ (1) Az önkornányzat a szervezett közszolgáltatás keretében biztosítja a települési szilárd
nulladékbol, papír, fém' Üveg, és rníianyag hLrlladék szelektív gyűjtésének lelretőségét. A telepi.ilési

hulladékot díjtalanu| szelektíven elhelyezni a kizárolag községben létesített szelektív gyűjtő

szigeteken, az ott lévo gyírjtőedényekben lehet. Az önkonnányzat (négy-négy gyűjtőedényes)

szelektív hulladékgyűjtő szigeteket alakít ki az alábbi közterületeken:

- Szigetbecse, Akácfa utca,
- Szigetbecse' Réti utca.
A szolgáltató a szelektív gyúiitő edén},gl(g1 retldszeresen (a nlűanyag hLrlladékot lretente. a papír-, a

fénr- és iiveg hLrlladékot kéthetente) iiríti.

(2) A közterületen elhelyezett szelektív gyűrjtőedénybe háztartási htrlladékot elhelyezni tilos.

(3) A köztertileten elhelyezett valamennyi szelektív gyűjtőedény reIldszeres tisztántartásáról,

fertótlenítésérol. továbbá rendeltetésszerűt lrasználatáról és állagmegóvásáról a szolgáltató köteleS

gondoskodn i.

(4) A szolgáltatő biztosítja a zöldhulladék szelektív gyŰrjtésének le|retoségét is. Ennek érdekében

évente liárom alkalommal a község terliletén elóre rneghirdetett idoporrtbarr elszállítja a

zöldhu|ladékot, továbbá aZ irrgatlarrok ttrlajdorrosai vagy használói aZ e rendeletben kijelölt
hulladéklerakón a rendelet 1' számú mellékletében meghatározott clíj ellenéberr lerakhatják.

IV. Fejezet
A közszolgáltatás részletes szabályai

17. $ (1) A szolgáltatással ellátott tertileten lévő ingatlan tulajdonosa vagy hasnlálő1a köteles a

szolgáltatóval rnegállapodást kötni, a szolgáltatást igénybe venni és a szolgáltató részére a

közszolgáltatás e l len ér1é két (d íj át) me gfi zetn i .

(2) Az(l) bekezdésben nre-Qhatározott közszolgáltatási rnegállapodás taftalr'na7'Z'a:



a) a közszolgáltató megnevezését, székhelyét, teleplrelye círnét, adószámát, számlavezető
pénzintézetének nevét, számlaszárnát, könlyezetvédelrní azonosító adatait (KUJ. KTJ).
b) a szolgáltatást igénybevevő terlnészetes személ;,azotlosító adatait. illetve adőszámát, levelezési
círnét,
c) a szo|gáltatási hely círlét.
d) a szo|gáltatásban igérrybe vett hulladéktároló edény Lirrnér'etét. darabszánát. típusát,
e) tájékoztatást arról, lrogy a szolgáltatási díjak a mindenkori hatályos önkonnányzati rendeletben
kerülnek rneglratározásra'

(3) A szoIgáltatást igénybe vevő a szolgáltatási nre-eállapodásban szereplő adatai változásáről a
változásáÍől szárnított B napon beltil köteles a szolgáltatót ér1esíteni.

(4) A szolgáltató a közszolgáltatással összefuggően biftokába került személyes adatokat
(közszolgáltatást igénybe vevő neve. lakcíme, születési helye és ideje, arryja neve) csak a szolgáltatás
nyÚrjtása, illetve a szolgáltatási díj beszeclése. hátralék behajtása köréberr jogosr-rlt riyilvárrtartarri és
kezelni.

18. $ (1) A közszolgáltatás ellátása céljából a szolgáltató és az öllkornlányzat közszolgáltatási
szerződést kötött'

(2) 
^ 

szolgáltató köteles a szabáIyozott rend szerint a telepiilési szl|árd hulladék folyamatos
elszállíÍásáró I gon doskodrr i.
A lakosságot az önkorrnályzat a helyben szokásos módon (helyi sa.jtó. a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, illetve a község horllapján) tájékoztatja a telep|ilési szilárd kezelésének szabályai
rnegváltoztatásáróI. i l l ető l eg a fi zeten clő szo l_sáltatás i d í_i ró l.

19. s (1) A 4. s (3) bekezdésében rneghatározoÍt teleptilési szilárd hrrlladéknak nem nlinőslilo hrrlladék
esetében annak szabályszerú elhelyezéséről - ideér_tve a teleptilési folyékony lrtrlladék szabályszerű
ellrelyezését is, aInetrnyiben azingatlan a kiépített szennyvízhálőzatra rlirrcs rácsatlakozva - azingatlan
tulaj dorrosának ke l l gorrdoskodni.

(2) AházÍaftásokban összegyűlő rragyobb rnéretúi - a retldszeres hulladékgyÚijtés kapcsán szabvárryos
gyűrjtő edényzetbe nem lrelyezhető. íg1, el tletl szállítható - tárgyak. eszközök (bútorok. stb.) évente
egy alkalornmal lomtalanítás keretében kerlilnek elszáll ításra'

(3) A lomtalanítási akciót a szolgáItató eIőzetesen rneghirdetett időszakban és rnódon szervezi meg és
bonyolítja le.

20. s (1) A szolgáltató valarnerrnyi trrlajdonos tekirrtetében. rendszefesel], hetente egy alkalornrlal
köteIeS teljesíteni.

(2) A szolgáltatő a telepiilési szilárd hLrlladék elszállítását ltetetlte egyszer..jelen rettdeleÍ 2. szálnű
mellékletéberr meghatározott napokon végzi. Az |irítésre nreghatározott napon reggel 6,00 órától l8,00
óráig történik a hLrlladék begyíijtése. Arnennyiben a szál|ítás linnepnapra esik. a hLrlladék elszállítását
az ünnepnapot követő napon köteleS a szolgáltató elvé-9ezni.

13)l Haztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a megadott SZállítáSi napon. hetente
egy alkalommal köteles a hulladékgyűjtő edényét a szo|gálÍatónak elszállítás céljából
rendelkezésre bocsátani.

Aháztartási hulladék elszállitására, illetve elszállításáravaIő elokészítésre:
a) szabványosított 60,80. 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényt. legfeljebb 120
1iteres űrméretiÍ htrl1adékgyŰrjto zsákot.
b) szabványosított 1 . 1 nl' Űrrnéretii korrtérrert kell alkalrnazlri.

' nzqDolz. (XII. l.) önkormányzatirendelet 1. $-ának rnegfelelően rnódosított szöveg' Hatályos:20l3.01.01.
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Amennyiben a szabványosított lrulladékg1'űjtő edényt. konténert - a 60 liter'es g1,Ürjtőedény

kivételével - a szolgáltató bocsátja a lakosság rendelkezésére. annak hasznáIaÍáéfi az tngatIan
tulajdonosa használati díjat fizet. melyet bérleti szerződésben rögzítenek a felek.

Arníg az ingatlan tulajdorrosa a közszolgáltatási szerződést írásban nern köti n'reg. úgy nála l
db. 120 literes hulladékgyiijtő edérr1, alkalnrazása r,élelnrezett. A 120 literestől eltérő
nagyságú gyŰrjtőedény alkalrnazásáÍ az ir-rgatlarr ttrlajdonosának a szolgáltató felé a szolgáltató
által rendszeresített tirlaporr kell bejelerrtenie'

A használatra. rendelkezésre bocsátott szabványosított htrl1adékgyűjtő edény karbantar1ását.
felújítását és szükség szerirrti kicserélését Va-gy pótlását a szolgáltató végzi allozzá beérkezett
jelzés alapján. Ez a szo|gáltatás díjner'rtes. ha a cserét a rendeltetésszerÚi használat során
bekövetkezett ellraszná1ódás teszi sztikségessé.

(3a)2 A 60 literes gyűjtőedérryt egy adott ingatlatron. a háztart'ásbarr egyedül élő szernély
veheti igénybe. a Polgárnresteri Hivatal 1 évre kiállított lratósági igazolása a|apján. A 60
literes gyűjtőedényt az ingat|arr tulajdorrosnak kell beszereznie.

21. s (l) Háztartási hulladéli elszállítását r'égzó járrrlÍi szenlél1zeÍe az adott terliletetl rendszet'esített
szabvárryos és azonosítólal ellátott hLrlladék-e)'iijtő edérr)'ben. htrlladékg),ijjto zsákban. kontétterbetl
elhelyezett hul ladékot szál l ítj a el.

(2) A hulladékgyiijtő tar1ályban netn szabad rnér_gezo. robbarló. folyékony veszélyes hulladékot vagy
egyéb olyarr anyagot elhelyezni. atnely veszól1,ezteti a szállítással foglalkozó dol_':ozó testi épségét
vagy begyÍijtése solán a _uépkocsi miiszaki ber'endezésér,el rongálódást idézhet elő és ártalrnatlanítása
során veszél},eztetheti a környezetet.

(3) Ha a szolgáltató doIgozói azt észlelik, hogy a htrIladékgyiijtő edényben olyan anyagot. tárgyat
helyeztek el, amelyek nem nrinősi'ilrrek lráztar1ási hrrtladéknak. úgy azt nenl szállítják el.

(a) Ha a htrlladékgyí'1itő edén1,olyan nedves hLrlladékot taftallnaz. arnely az edérl1,!g1l összetönrörödött
vagy befagyott. illetve a tar1ál1'barr lél'ő htrIladékot ú-e1'összepréselik. ho-ey etliatt a hrrlladékgyíijtő
edényt azelőírt nlódon kiiiríteni tletlr lelret. a ttrla_idonos kötcles a r'iSSzatllaradt szetrletet kii'iríteni és a
hrrlladékgyiijtő edényt isrlét ltaszrrálItatór,á terrrl i'
A háztar1ási hulladékrlak nem nlinősiilő lrrrlladék (l,eszélyes hLrlladék. állati htrlla kivételével) a
szolgáltató áItal rne_ehatározott rnenrlyiségben. díjfizetés ellerrében a lrLrlladél<lerakó hel1,re szállítható'

(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyiijtőedény fedelének - a közterlilet szennyezésének
elkerlilése érdekében - lccsttkott állapotbarr kell lennie' A hLllladékot a gyÍijtőedérlyben úgy kelI
elhelyezrri. ho_ey az edérr'v.' lnozgatásakor és iirítésckot'tle szóródjorr. r,alatnint a gépi i.irítést ne
akadályozza. A kihelyezett _u1iijtőe déll1'b(il gtrberálni tilos. A kilrel1ezett gy'iijtőeclérl1' l]el]l

akadályozhat|a a jármíi és g),alogos Íbrgalrlat és elhel5,ezése eg1'ébkéllt Scl-n .iárhat balesct vagy
károkozás veszélyének előidézésér'el'

22. s ( t;] A telepi'iléser-r üdülő irrgatlannal rer'rdelkezo szen'rélyek az 1. szán'tú mellékletben
meghatározott szolgáltatáSi díi ellenében vehetik igénybe aköztisztasági szolgáltatást.

Az üdtilo ingatlanok tekintetében a köztisztasági közszolgáltatást nrirrden ér,nrárcir-rs 15.

napjától október 31. napjáig biztosítja aZ önkofl-llányzat oly rnódorr. hog)' az ingaÍlan
tulajdonosai saját tulajdonú 60, 80. 110. l20. i]l. a közszolgáltatást végző cégtől bérelt 80,

'Az4lz}lz. (XII' 1.) Önkor'rnányzati rendelet 2. $-ának megÍ-eleloen megállapított Szöveg. Hatályos:20l3.01.
01.

' l'2+lzolz' (XIl. l') önkorInán1'zati rendelet 3. rs-árlak rnegÍ'elelően nleaállapított szövcg. Hatálvos: 20lj.0l.
0r.
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110, 120 literes gyűjtőedérryben, vagy 120literes űrméretti zsákban helyezik el a kommunális
hulladékot, melyet a szolgáltató hetente a rendelet 2. szánű, rnellékletben meghatározott

időpontokb an az ingatlanok elol elszállít'

(2) A település közigazgatási teri.iletérr tidtilőbérleti, vagy iidtilóSzövetkezetijogviszonnyal rendelkező

szernélyek az iidi'ilőszövetkezet. Vagy egyestilet útján (nem önálló ingatlanonként) fizetik meg a

szolgáltatási díjat oly módot-t, hogy az tid|ilőszövetkezet. ill' egyesiilet önállóan köt szolgáItatási

szerződést a szolgáltatóval.

(3) A szolgáltató által biztosított zsákon szerepel a szolgáltató logója. valanlint a zsák

felhaszrrálásának ér,e évszárrrtnal rnegjelölve. A szolgáltató csak a tárgyévben kiadott. a tárgyév

évszámával megjelölt zsákban kihelyezett lrLrlladékot köteleS elszállítani.

23. s (1) Az új építésúi éptilet tulajdorrosa a használatbavételi engedély jogerore enrelkedését követő lró

1' napjátóI köteles a szolgáltatást igénybe venni és antlak díját nregfizetni.

(2) Éptilet elborrtása esetén a bontási engedély jogerőre enrelkedését követő hórrap 1. napjától szűnik

meg a szemétszáIIítási díj flzeÍési kötelezettség.

(3) Ha az irrgatlarron álló felépítrnényt lakás és vállalkozás céljára is lrasználják. a szolgáltatást

rnirrdkét jogcírn alapján igénvbe kell venni és megfizetrrl.

(4) Ha az éptilet életveszélyesnek nlinőstil. és enriatt tit'esetl áll. úgy'' az ingatlantLrlajdorros az

életveszély megállapítását kör,ető lrónap l. rrap_jától az életl'eszélv rlegszlintetéséig mentestil a

díjfi zetési kötelezettség alól'

(5) Az irrgatlarr tulajdonos az ingatlana igénybe vételével kapcsolatos válÍozást enttek bekövetkezése

előtt a (4) bekezdésben megltaÍározoÍt esetben az életyeszélyesnek rninosítéstől számított 5 napon

be lii l köteles a közszo l gáltatónak be.i e lerrten i'

24. s (1) A közszolgáltatás ellátáSáéft a szolgáltatót negillető díjat a képviselő-testí.ilet jogosrrlt

rnegállapítarri. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatáSi díi nregállapítása érdekében díjkalkLrlációt

készíteni.

(2)o

(3) A szolgáltatáS díját a lenclelet l. szárnÍr rnelléklete Íarta|rnazza. A képviselő-testtilet a szolgáltatási

d íjakat évente felii lvizsgá lj a.

(4) Az alapdíjat és az Lir'ítési díjat a szolgáltatást i_gérrybe vevő a szolgáltató által negyedévente

megküldött, vagy a díjbeszedő által átadott, szálnla alapjárr Lrtólag köteles rnegfizetrri. A díj fizetés

rnódjaként átuta|áSi megbízás. csekken töftérrő befizetés. illetve készpénzes fizetés is választható. A
szolgáltatás díjára vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltaÍói szerződés rögzíti.

(5) Nern tagadhatja nleg a közszolgáltatási díj nregfizetését az. aki a teIepiilési szilárd lrLrlladékkal

kapcsolatos kötelezettségeit nenr teljesíti. feItéve. hogy a szolgáltató szátlára a közszolgáltatást

felajánlja, illetve aközszolgáltatás teljesítésér'e vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéér1 az irrgatlantLrlajdonost terlrelő díjlrátralék és az

az:zal összefuggésberr rnegállapított késedelmi karnat. valamint a belrajtás egyéb kö|tségei adók

rn ódj ára beh ajth ató köztar1ozás rrak rn i rr ő s [i l n ek'

V. Feiezet

o l'zqlzotz. (Xll. 1.) önkormányzatirendelet4. ss-a hatályon kíviilhelyezte. HatáIyos:2013.0l.01.
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Kedvezmények, mentességek

25. s' (1) A polgármestet a használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosának kérelmére
kedvezményt állapíthat nreg aközszolgáltatási díból' A kedvezmény megállapítása esetén az
ingatlan tulajdonosának a rerrdelet 1. számú mel1ékletéberr meghatározotÍ kedvezményes díjat
kell megfizetnie.

(2) 
^ 

kedvezmény idotartana legfeljebb 3 hónap. A kedvezmény kezdete az ígazolás
kiállítáSát követő hónap 1. napja.

(3) A kedvezmény iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalbarr kell benyirjtani.

(4) A kedvezményes időszak lejártától számított 15 rraporr beltil az ingatlan tulaidorrosa az
ingatlan használaton kívüliségének bizonyítása céljából köteles valanennyi a rnentesítési
időszakra szóló köztizemi számlájának másolatát, Vagy a közszo|gá|taÍő által kiállított
igazolást a polgármesteri hivatalban utólag bemutatni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy a számlák a|apján az ingaÍLan használaton kívülisége nem igazolható, úgy a teljes
kedvezmény visszavonásra kerül. és a meg nem fizetett ürítési díjat az ingatlantulajdonos
köteles trtólag megfi zetni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a polgármesteri hivatalban bejelenteni' ha az ingatlant
ismét hasznáLatba veszi. ahaszná|atba vételt megelőző 7 napon belül.

VI. fejezet
A levegő védelmére vonatkozó szabályok

26. s (1) Alakőházakban a megfelelőerr kat'bantaftotttlizelőber'endezésekbetl csak arra a beretldezésre

engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni'

(2) A fútőberendezésben egészségre káros égésterrnéket kibocsátó anyagot égetni tilos.

(3) A szabadbanházÍaftási szemét égetése tilos'

(4) A tí|z őrzéséróI és veszély esetén annak eloltásáról a ttlz gyűjtőja köteles gondoskodtt j, a tíjz
helyszínén olyan eszközöket. illetőleg felszereléseket kell készenlétben taftani. arnelyekkel a tűz
terjedése megakadályozlrató. illetőleg a tiiz eloltható.
Az égetést végzőnek üg1'elrrie kell arra. hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlentil ne

maradjon, az égetést követően erről rneg kell g)'őződrri. illetve a pafazsat vízzel le kell örlteni.

27. $ ( l ) Avar és kerti hrrlladék megsenrtnisítése elsősorban kornposztáIással tör1énhet. Az
összegyűjtött, de neln kornposztált falevelet, gazt. gallyakat a szolgáltató évente lráromszor
térítésmentesen el szál l ítj a (Írn. zö ldj árat).

(2) Amennyiben a nem komposztállrató, illetve nem konrposztálandó ker1i hLrlladék, avar elégetésére

kerül sor, akkor az égetést szeptembeftől noverlber l5-ig terjedő időszakban. vaIarnint febrLráftól

április 15-ig terjedő időszakban tnillden szerdai és pénteki l]apon. déltől kell végrehajtani' Naprrytrgta

után töfténő avar és ker1i hulladél< égetése céljából tÍiz nenr g1'úIjtható.

(3) A tűzgyÚr|tás folyamán atúzgyűjtásra vonatkoző szabályokat be kell tanani.

' AzqD.Ttz. (XlI. l.) önkorrnányzati rendelet 5. rs-ának rnegl'eleloen rne_eállapított szöve_g. Hatályos: 20]3.0l.
01.
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VII. fejezet
Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

2s. s A köáerületen' továbbá az épitési és felvonulási területeken - amennyiben azok a közösség

számára megnyitottak - a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzésérőI a jegyző

gondoskodik.

29.Su

VIII. fejezet
Hatályba léptető rendelkezések

30. s (l) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) E'zen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg l'latályát veszti Szigetbecse Község Önkormányzat

Képviselő-testi'iletének a szemétszállításróI szóló l 112010. (XII. 27 .) számú rendelete.

(3) Ezenrendelet a belső piaci szolgáltatásokról sző|o, az Európai Parlament és a Tanács 20061123 EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja'

Szigetbecse, 2011. december 14.

,'Yskr D.-
Katona Éva

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 20l1. december 15' napján Szigetbecse
hirdetőtábláján.

Község Polgármesteri Hivatalárrak

K<{oa-p''- Lí-
Katona Éva

Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta Katona Eva aljegyző 20|3.január 30. napján.

(cJ'or"- [L-
Katona Éva
aljegyző

xos

6 l13lzolz.(V' 30.) önkonnányzatirendelet l.s (3)bekezdésehatályon kívülhelyezte. Hatályos:2012.05.31.
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Község területén:

Üdülőterületen:
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Sz i ge t b e c s e Köz s é g onkormónyz clt

14/201 ].(XII. I5.) Önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete

A lakossági kommunáIis hulladék gyűjtési rendje

egész évben keddi napokon

márcÍus 15. és október 31. közőtt hétfői napokon

Udülőterületen (állandó lakosok): november 1. és márcÍus 14. között keddi napokon,
március 15. és október 31. között hétfői napokon

Üdülőterület: Keszeg sor 105-től,
Napospart sor,
Királyréti Dunasor
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Szi ge t b e c s e Közs é g on kormányz at
14/201 1'(Xil. 15.) önkormanyzati rendeletének 3' számú mellékletel I

A KÖaSZoLGÁLTATÓ MEGNEvEZÉSE És nlÉnHETÓsÉGEI

Közszolgáltató neve:

DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisáasági és Hulladékkezelo Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Neszmélyi Lórrírrd és Izsiík Endre Lukács
Cím:2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
Tel/fax: 0625 436-535;0625 436-877 ;0625 430-852
E-mail (elektronikus ügyfélszolgálat).' titkarsag@dunanett.hu

Honlap:

Telephelv. Ráckevei Réeió:

Yezető:
Cím:
Telefon:
Telefon/Fax:

E-mail:

" Az4/zol2' (XII. l.) önkormányzatirendelet 6. $ (2) bekezdése alapján megállapított szöveg. Hatályos:2013.
0r.01.


