Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2004. (XI.18.)
RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és
a közterületek tisztántartásáról
Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról a következő rendeletet
alkotja.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a
közegészségügy követelményeinek megfelelően szabályozza
a.) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető
teljesítésének rendjét, valamint
b.) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket.
A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Bánk község területén ingatlannal rendelkező
magánszemélyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre: ingatlan
tulajdonosára, használójára, kezelőjére, bérlőjére, stb. (továbbiakban együtt: tulajdonos), valamint az e
rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
teljesítőjére(közszolgáltató).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.

Értelmező rendelkezések
3.§ (1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó és a szabványos gyűjtőedényzetben
átmenetileg a következő szállítási napig tárolható, a rendszeres gyűjtőjárattal, jogszabályi
előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható és az ártalmatlanító helyen
elhelyezhető háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg,

csomagolóeszköz, 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, stb.),
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illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető
más hulladék.
(2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: a háztartásokban alkalmilag képződött vagy felhalmozódott
olyan nem veszélyes szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített szabványos
gyűjtőedényzetben kezelhetőség, mérete, vagy mennyisége miatt nem gyűjthető és rendszeres
gyűjtőjárattal nem szállítható (pl. berendezési tárgy, bútor, stb.), és amelynek elszállításról és

ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik
(3) Kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése,
elszállítása és ártalmatlanítása, melyet a közszolgáltató heti egyszeri alkalommal köteles végezni.
(4) Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): a tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére
fizetendő, a Képviselő-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési
szilárd hulladék ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is.
(5) Hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú,
elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen
kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított
edényzettel.

II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
A hulladékkezelési közszolgáltatás
4.§ (1) Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Bánk község teljes közigazgatási területére (kül-, és belterület)
kiterjed.
(3) Az üdülőterületen a közszolgáltatás 8 hónapig tart: március 1-től október 31-ig. Ez alól kivétel az

állandó lakás céljára használt ingatlan, ahol a közszolgáltatás egész évben biztosított.
(4) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője,
bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(5) A tulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból, vagy épület felújításból
származó települési szilárd hulladékot – e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
díjfizetés ellenében - maga is elszállíthatja és a hulladéklerakó telepen elhelyezheti.
(6) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe
venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
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5.§ (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítője: Uránusz Szolgáltató, Termelő és Kereskedelmi Kft (Rétság, Kossuth u.
55.) (továbbiakban: közszolgáltató).
(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató
végezhet.
A közszolgáltatás igénybevétele
6.§ (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében a tulajdonos és a
közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos
mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését ráutaló magatartása hozza
létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék
elszállításának megkísérlése.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetőleg
teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató vagy az Önkormányzat a tulajdonost írásban, illetőleg felhívás közzététele útján
köteles előzetesen értesíteni.
(4) Az ingatlanon keletkező, a kötelező közszolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd hulladék esetében a
tulajdonos és a közszolgáltató írásban szerződést köt.
7.§ (1) Bánk községben a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalma:
a.)
110 literes;
b.)
120 literes.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány gyűjtőedényzetből a választás joga és a darabszám
meghatározása a közszolgáltatási díjat viselő tulajdonos joga, melyet köteles a szolgáltatás
igénybevételével egyidejűleg az Önkormányzatnál írásban bejelenteni. Amennyiben a már
fennálló szolgáltatás igénybevevője e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül nem jelzi
megváltozott igényét, úgy a gyűjtőedényzet további biztosítása - újabb módosítási igényéig - az
eddigi formában áll fenn.
(3) A gyűjtést végző célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott
gyűjtőpontokra gyűjtőkonténerek kerülnek kihelyezésre. A célgép által megközelíthetetlen
közterületeket, illetve ingatlanokat, valamint a gyűjtőkonténerek kihelyezési pontjait a
Polgármester állapítja meg, melyet évente felül kell vizsgálni és a közszolgálati szerződésben
rögzíteni kell.
A tulajdonos kötelességei
8.§ (1) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd hulladékot
nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem
helyezhet ki.
(2) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve
tárolni. A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot
kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyüjtőedényben köteles gyűjteni, és
kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti
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igénybe. A kötelező közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék elszállításáról a tulajdonos
köteles gondoskodni.
(3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő
átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy mások testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse,
a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(4) A kötelező közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált tulajdonos köteles e tényt a
kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül az Önkormányzatnak bejelenteni.
Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyaránt terheli.
(5) A tulajdonos köteles az Önkormányzatnál és a közszolgáltatónál legalább 3 nappal korábban
bejelenteni, ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható.
(6) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.
(7) A tulajdonos a hulladék gyűjtését, illetve a gyűjtőedényzetet az ingatlana területén köteles tárolni.
Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni kizárólag a (8) bekezdésben meghatározott esetben lehet.
Egyéb esetekben kizárólag közterület használati engedély alapján
(8) A tulajdonos a hulladék elszállítása céljából köteles a gyűjtőedényeket a közszolgáltató által
megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényzetet legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18
órától lehet kihelyezni a közterületre, a közterület szennyezésének elkerülését biztosítva, és a
szállítást követően még a szállítás napján köteles azt visszavinni ingatlanára. A kihelyezett
gyüjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogosforgalmat, elhelyezése ne legyen baleset-,
vagy károkozás veszélyes.
(9) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyüjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.
9.§ (1) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényzetet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni, köteles
gondoskodni a gyűjtőedényzet rendeltetésszerű használatáról.
(2) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet,
vagy olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét,
testi épségét, egészségét.
(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt
nem lehet kiüríteni, a tulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve
használhatóvá tenni.
A közszolgáltató jogai, kötelességei
10.§ (1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e
rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen, heti egy alkalommal, hétfői napokon
elszállítani, a kijelölt hulladék lerakóhelyre elhelyezni, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai
környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
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(2) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben
szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
(3) A közszolgáltató Bánk közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési szilárd hulladékot - a
szelektíven gyűjtött vagy kigyűjtött kivételével - kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő és a
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján rendelkezésre bocsátott bánki hulladékkezelőben
ártalmatlaníthatja.
11.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés
takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(1) A gyűjtőedényben az ürítés során okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani,
ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás
nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve
cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
12.§ (1) A közszolgáltató köteles a tulajdonos kérelmére a szabványos gyűjtőedényzetből megfelelő
számú és űrtartalmú gyűjtőedényzetet a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A tulajdonos vagy
megbízottja a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által a
tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet használatának díját (vételár, bérleti díj) a
közszolgáltató a közszolgáltatási díjon felül a tulajdonossal szemben külön rendezi.
(2) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedényzet szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató
gondoskodik.
(3)A gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatti károkat - a
közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül - az a személy téríti meg a
közszolgáltatónak, aki a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól írásban átvette.
13.§ A közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő konténerek szükség szerinti tisztítását és
fertőtlenítését a közszolgáltató végzi.
14.§ (1) A közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a Képviselőtestület előtt a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Polgármesteri Hivatal
kiegészítő véleményt készíthet.
(2) A beszámolóval egyidejűleg a közszolgáltató köteles a következő naptári év közszolgáltatási
díjával kapcsolatosan - a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításánek
részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő
részletezettségű - kalkulációt készíteni és a következő évi közszolgáltatási díj mértékére javaslatot
tenni.
A közszolgáltatási szerződés
15.§ (1) Bánk Község Önkormányzata nevében a Polgármester a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása
érdekében a közszolgáltatóval szerződést köt.
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(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napjával jön létre és a szerződésben meghatározott
időpontokban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és Hgt.-ben szabályozott felmondási
eseteit kivéve - a szerződésben meghatározott napon jár le.
(3) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körébe
tartozó tevékenységet nem végezhet.
1

16.§ 1
A települési szilárd hulladék elszállításának
megtagadása
17.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás kertében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a.) nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra,
vagy az túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztartási hulladékot
tartalmaz.
b.) a szállításra átadott hulladék az űrítés, illetve a szállítás során a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt
okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti;
c.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül
települési szilárd hulladéknak.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és a Polgármestert
haladéktalanul értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a
megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni.
A közszolgáltatási díj
18.§ (1) A tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatási díj magában foglalja - az évente két alkalommal szervezett - lomtalanítás
körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is.
(3) Az üdülőterületen a közszolgáltatással időarányos, 8 havi (március 1-től október 31-ig) díjat kell
fizetni. Ez alól kivétel: az állandó lakás céljára használt ingatlan, ahol a közszolgáltatás egész
évben biztosított, ezért teljes évi díjtételt kell fizetni.
19.§ (1) A díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat részben, vagy egészben átvállalhatja, ha a
kérelmező jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete miatt a szemétszállítási díj megfizetése a
kérelmező, illetve a vele együtt (közös háztartásban) élő közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti.
(2) A díjfizetés átvállalásáról a képviselő-testület dönt. A kérelem elbírálásánál a szociális ellátások
rendjéről szóló helyi rendeletnek az átmeneti segélyről szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Hatályon kívül helyezte: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009. (III.27.) rendelete.
Hatálytalan: 2009. április 1-jétől.
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20.§ Mentes a közszolgáltatási díj fizetése alól a lakóingatlanában egyedül élő 65 éven felüli, illetve a
tárgyévben a 65. évét betöltő tulajdonos.
21.§ A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat az önkormányzat szedi be, tartja
nyilván, és a közszolgáltatót megillető összeget – szerződés szerint, számla ellenében - havonta
átutalja a közszolgáltató bankszámlájára.
22.§ (1)2 A tulajdonosnak a közszolgáltatási díjat – számla ellenében – az Önkormányzat felé kell
megfizetni az alábbiak szerint:
a) állandó lakosok (egész évben nyújtott közszolgáltatás) esetében a tárgynegyedév utolsó
napjáig
b) üdülő tulajdonosok (8 havi szolgáltatással időarányos díj):
1. részlet: tárgyév június 30-ig
2. részlet: tárgyév október 31-ig.
(2) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén az Önkormányzat az esedékesség napjától
késedelmi pótlékot jogosult felszámítani. A késedelmi pótlék mértéke megegyezik az adózási
eljárás során alkalmazott, jogszabályban meghatározott késedelmi pótlék mértékével.
(3) A határidőre be nem fizetett díjak esetében az Önkormányzat jegyzője határidő megjelölésével
írásba szólítja fel a tulajdonost az elmulasztott díj és a kamat fizetési kötelezettségének
teljesítésére.
(4) Az írásbeli felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően a jegyző megindítja
az adók módjára történő behajtási (végrehajtási) eljárást.
(5) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.
(6) Nem tagadható meg a közszolgátatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás
teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve, hogy a közszolgáltató
az elmaradt közszolgáltatást az akadály elhárultát követő munkanapon pótolta.
A lomtalanítás
23.§ (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente 2 alkalommal a
közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.
(2) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására
köteles.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt
helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az elszállítandó hulladékot a rendszeresített gyűjtési helyen (közterületen) úgy kell elhelyezni,
hogy a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a hulladék a szállítóeszköz által jól
megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
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Módosította: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2008. (XII.20.) rendelete. Hatályos: 2009.
január 1-jétől.
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A közterületen keletkező települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
24.§ Aki közterületen közterülethasználati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy
egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles a
keletkezett hulladék elszállításáról, vagy a közszolgáltatóval történő elszállíttatásáról – külön
megállapodással, szerződéssel – gondoskodni.
A szilárd települési hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatás
hivatali feladatai
25.§ (1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) - a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerződéses alapon történő végzése érdekében a
szükséges adatszolgáltatással segíti a közszolgáltató tevékenységét.
(2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott
telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, közterületfoglalási engedélyekről és a kiadott
használatbavételi engedélyekről.
A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok
26.§ (1) Gazdálkodó szervezet és a vállalkozó (továbbiakban: gazdálkodó szervezet) akkor köteles a
közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett
települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően saját maga nem
gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel érvényesüléséről a gazdálkodó szervezet - a szolgáltató
vagy a jegyző írásbeli felhívása esetén - hitelt érdemlően, írásban köteles igazolást benyújtani.
(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben részletezett feltételt - igazolt módon nem tudja biztosítani, úgy köteles az Önkormányzattal e rendelet szerint szilárd hulladék
kezelésére szerződést kötni.

III. FEJEZET
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
27.§ A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
önkormányzat egyrészt alkalmazottai, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével
gondoskodik.
A tulajdonos feladatai

28.§ A tulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos
feladatai:
a) az ingatlan előtti járdát, járda hiányában egy méter széles területsávot (gyalogút), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása,
szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság
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b)
c)
d)
e)

mentesítése (pl. jég, sár, stb. eltakarítása); ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése
van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
az ingatlan melletti nyílt ároknak, vízelvezető ároknak és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése, az árok szükség szerinti mélyítése;
a két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele – fele arányban oszlik meg,
az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való
megtisztítása.
az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

A kereskedő, szolgáltató, utcai árus, és rendezvényszervező kötelezettségei
28.§ 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 az üzlet üzemeltetője
köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról
gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó
eltakarításáról gondoskodni.
(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári
időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán
tartani, zárás előtt összetakarítani.
29.§ (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.
(1) 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.
Síkosság mentesítés és hóeltakarítás
30.§ (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül
klorid 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 tároló
edényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.
(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos.
(3) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jelen,
c) járdasziget és járda közé
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél
e) kapubejárat elé
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb
közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).
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Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések
31.§ (1) Tilos
a) az úttestet, járdát, vízelvezető árkot, egyéb közterületet, közterület felszerelési
és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel
beszennyezni, megrongálni, szemetet, hulladékot, egészségre ártalmas,
veszélyes anyagot kiönteni, elszórni, kivezetni;
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni;
c) közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni,
csonkítani, leszakítani;
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni;
e) A településen átfolyó élővizekbe, tóba, vízelvezető árkokba, közterületre
szennyvizet, trágyalevet kivezetni;
f) Közterületre háziállatot (pl. liba, kacsa, tyúk, sertés, stb.) kiengedni, tóban
fürdetni, úsztatni;
(2) Ebek által közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul
gondoskodni.
(3) Ha bármilyen szállítási, rakodási, vagy egyéb tevékenység során a közterület szennyeződik, a
szennyeződést okozó köteles a közterületet megtisztítani.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Szabálysértési rendelkezések
32.§ Szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki:
a.) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos közszolgáltatást
jogszabálysértő módon nem veszi igénybe;
b.) a rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyagot, így
különösen veszélyes anyagot, illetve a gyűjtőedényzet állagát veszélyeztető anyagot
elhelyez;
c.) a gyűjtőedényzet kihelyezésével és közterületen tartásával kapcsolatos, e rendeletben
szabályozott szabályokat megszegi;
d.) az elszállításra kihelyezett gyűjtőedényzet tartalmának átkutatásával a környezet
tisztaságát hátrányosan befolyásolja;
e.) közterületi elhelyezés engedélyezése esetén a gyűjtőedényzet helyét és környezetét nem
tartja tisztán.
f.) aki a gyűjtőedényzet tisztántartásával és fertőtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét
megszegi.
g.) aki egyéb települési szilárd hulladékot más tulajdonos háztartási hulladék gyűjtésére
szolgáló edényzetébe belehelyez;
h.) a kötelező közszolgáltatás körébe nem tartozó, a települési szilárd hulladék körébe nem
tartozó hulladék elszállításáról nem gondoskodik;
i.) aki e rendelet 27-31.§-aiban meghatározott kötelezettségeit megszegi, illetve nem teljesíti.
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Hatályba léptető rendelkezés
33.§ E rendelet 2004. december 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Bánk Községi
Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő
tevékenységről, a szervezett közszolgáltatás igénybevételéről szóló többször módosított 9/1996.
(XI.28.) rendelet, annak valamennyi módosítása: 16/1998 (XII.11.), 15/1999. (XII.3.), 9/2001.
(V.7.) rendeletek, a 15/2002. (XII.2.) rendelet 16.§-a, 1. számú melléklete, 15/2003. (XII.19.)
rendelet 1-6. §-ai, 1. számú melléklete; valamint a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/1993.
(XII.17.) rendelet és módosításról szóló 8/1994. (IV.29.) rendelet.

Bánk, 2004. november 17.

dr. Túry Endréné
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2004. november 18.

Torma Andrea
jegyző
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1. számú melléklet 3

A köztisztasági közszolgáltatási díj

Az egységnyi szemétszállítási díjtétel (egyszeri ürítés díj) 2,71 Ft/liter/ürítés.
A szeméttároló edény nagyságától függően az egyszeri ürítési díj és az éves
szemétszállítási díj az alábbi:
Tároló edény
nagysága (liter)

Egyszeri
ürítési díj
(Ft/ürítés)

Éves szemészállítási díj
áfa nélkül (Ft/év)

110 liter

298 Ft

15.496 Ft

Az éves szemétszállítási díjat áfa terheli.
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Módosította: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.20.) rendelete. Hatályos:
2009. január 1-jétől
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