Tard Község Önkormányzatának
3/ 2006. (VI. 22). számú rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról
(egységes szerkezetben)
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (Hgt.)
23 § a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § E rendelet célja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az emberi egészség védelme,
a természeti és az épített környezet megóvása,
környezettudatos magatartás kialakítása,
a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása,
a fel nem használható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal, valamint az ingatlanok és közterületek tisztaságának
(továbbiakban: a köztisztaság) biztosításával kapcsolatos helyi szabályok megállapítása.
A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Tard Község Önkormányzatának közigazgatási területén az állandó vagy ideiglenes
jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató a magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
Értelmező rendelkezések
3.§ E rendelet alkalmazásában:
1) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami
anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével)
lebontható.
2) Fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező települési
szilárdhulladék mennyisége.
3) Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen,
szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést
megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel.
4) Hulladékgyűjtő sziget (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.
5) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták
további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló
telephely.

6) Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon
nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő
más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása
következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása
jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.
7) Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.
8) Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos)
9) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló
külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
10) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, az
önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.
11) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott
települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített
gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. Nem értendő bele az építési
törmelék, a zöldhulladék, a hasznosítható hulladék és a veszélyes vagy különleges kezelést igénylő
hulladékok
12) Szolgáltató: a Tard Község Önkormányzatának közigazgatási területén a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított és kötelezett hulladékkezelő
13) Települési közszolgáltatással ellátott terület: Tard Község Önkormányzatának közigazgatási
területe. (1.sz. melléklet)
14) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi
közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint
c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.
15) Települési folyékony hulladék leürítő hely (a továbbiakban: leürítő hely): közcsatornának az arra
jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.
16) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
17) Települési 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
területein, 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.
18) Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki védelemmel
létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy
földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.
19) Zöld terület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).
20) Veszélyes hulladék: a Hgt. 2. sz.mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel
rendelkező, illetve ilyen összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az

egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Pl.: robbanó, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló
vagy izgató, mérgező, fertőző anyagok stb.
II. fejezet
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
4. § (1) Tard Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás kiterjed
a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására;
b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési
folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására;
c) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére.
(3) Nem terjed ki a közszolgáltatás a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési hulladékának kezelésére, ha
a) a Hgt. 13. §- ban foglaltaknak megfelelően, vagy
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelésnél – a környezetvédelmi felügyelőség által
igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13.§-ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással
gondoskodik.
(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett közszolgáltató a begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás tekintetében a Remondis Tisza Kft. (a
továbbiakban: Szolgáltató).
(5) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató a begyűjtés szállítás és az ártalmatlanítás tekintetében a Dél-Borsodi Vízés Csatornamű Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).
Közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módja
5.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, valamint a
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési
helye és ideje, anyja neve) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani (Hgt. 23. § g. Pont). A Szolgáltató ezen
adatok feldolgozása során a 1992. évi LXIII. Törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési
szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató
az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, a közszolgáltatás teljesítésére, rendelkezésre áll.
(3) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire jelen rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

A Szolgáltató kötelezettségei
6.§ (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata a környezetvédelmi
előírások megtartása mellett - az önkormányzati rendeletben előírt módon - a települési hulladék
ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a
települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

(2) A Szolgáltató a telephelyén köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, rendelkezésre
bocsátani, - kivéve a gazdálkodó szervezeteket - a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos
bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni. A nem rendeltetésszerű használat miatt szükségessé
vált javítás díját vagy a Szolgáltatót ért az edényzet - cseréből adódó kárt az edényzet használója köteles a
Szolgáltatónak megfizetni.
7.§ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltató a települési folyékony hulladékot a
megrendeléstől számított 48 órán belül köteles elszállítani, valamint a gyűjtés időpontjáról a megrendelőt
értesíteni.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
8.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles
az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések
ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a
külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek
átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni, annak vagyon és
állagmegőrzéséről gondoskodni. Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a
jelen rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az ingatlantulajdonos a lakóövezetben alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban
köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között
környezetszennyezés nélkül megoldható.
A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok
9. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről
a) a Hgt. 13. §.-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás
keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - környezeti
szempontból a Hgt.13. §-ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
(2) Egyéb esetekben a 2. §- ban szereplő jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezetek kötelesek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeik teljesítésére a
Szolgáltatóval szerződést kötni. A szolgáltatás feltételeit a Szolgáltató és a 2. §-ban szereplő jogi személyek,
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek (közületek) külön szerződésben rögzítik.
A gyűjtőedények elhelyezése
10.§ (1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által biztosított gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott útkezelői hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély
alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által
megjelölt időpontban, a közterületen, elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon 06:00 órától
lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést, és ezt követően a szállítás napján
20:00 óráig a közterületről el kell távolítani.
(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 edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A
kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem
járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A gyűjtőedények fertőtlenítése, használata
11.§ (1) Az edény használója köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról minimum havi egy alkalommal.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A közterületen elhelyezett valamennyi szelektív gyűjtőedény rendszeres tisztántartásáról, rendeltetésszerű
használatáról és állagmegóvásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
12. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 10 kg,
b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,
b) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 150 kg
(2) 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 üríteni nem lehet,
az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot,
állati tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
ürítést végző személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint amely a begyűjtést
végző jármű műszaki meghibásodását okozhatja.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések
13.§ (1) A települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a
Szolgáltató és a 2. §-ban részletezett azon személyek és szervezetek, akik a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos kötelezettségeiket nem a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján teljesítik, kizárólag a települési
önkormányzat által az erre a célra kijelölt – a 15. §-ban részletezett - hulladékkezelő létesítményben
végezhetik, illetve végeztethetik.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról a 4. § (4) és (5) bekezdésben részletezett szervezetek kötelesek
gondoskodni.
Kijelölt hulladékkezelő telepek
14.§ (1) Az Önkormányzat által kijelölt települési szilárdhulladék ártalmatlanító hely: Tiszafüredi Regionális
Hulladéklerakó
(2) Az Önkormányzat által kijelölt hasznosítható hulladék begyűjtő hely: Tiszafüredi Regionális
Hulladéklerakón található válogatócsarnok
(3) Az Önkormányzat által kijelölt szippantott kommunális szennyvíz ártalmatlanító hely: a Dél-borsodi Vízés Csatornamű Kft. Által üzemeltetett szennyvíztisztító telepe.

(4) Az Önkormányzat által kijelölt települési szilárd hulladék begyűjtőhely: Mezőkövesdi Városi
Átrakóállomás, Tiszafüred Regionális Depónia
A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
15. §(1) A jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről
és lebonyolításáról az Önkormányzat által kijelölt időpontban a Szolgáltató térítés ellenében gondoskodik. A
Szolgáltató előre meghirdetett időpontban évente legalább 2 alkalommal lomtalanítás során - a
hulladékbirtokos számára ingyenesen - begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem
helyezhető hulladékot. A lom a közterületre a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezhető ki, hogy
az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakható ki építési törmelék,
veszélyes hulladék, járműroncs, növényi hulladék és nyesedék.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
16 .§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az Önkormányzat jelen rendelete 3. számú mellékletében
állapítja meg.
(2) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok
rendelkezései szerint a települési hulladék gyűjtésére és a Szolgáltatónak való átadására kötelezett.
(3) Ha a gyűjtőedényt a társasház, lakásszövetkezet, garázsszövetkezet tagjai közösen használják, a
közszolgáltatás és az edényhasználat díját a lakóközösség, vagy a lakásszövetkezet köteles fizetni, illetve az
edény tartós közterületi elhelyezésére a közterület-használati engedélyt megkérni.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján,
számla ellenében negyedévente utólag köteles megfizetni.
(5) A közszolgáltatás díját átutalással történő fizetés esetén a számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül, kézpénzes fizetés esetén a díjbeszedő által kikézbesített számla kézhezvételekor közvetlenül a
díjbeszedőnek történő fizetéssel kell kiegyenlíteni,
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
(7) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLII. Törvény 26. § szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
(8) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét
a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
(9) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a
közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a települési önkormányzattól
igényelheti.
(10) A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban
meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében.
A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a
köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő
nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére.
17.§ A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat 3. sz. mellékletben meghatározott díjfizetési időszakra
állapítja meg.
Díjfizetési mentességek
18.§ Mentesül az ingatlantulajdonos – a Szolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1. napjától - a
közszolgáltatás díjának megfizetése alól,
(1) ha az ingatlan beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik;

(2) a családi és társasházas övezetekben, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 3 hónapot
meghaladó távollétét bejelenti - legalább 15 nappal a tárgyhónap kezdete előtt, a távolléti időtartam
pontos megjelölésével - a szolgáltatónak és ha az ingatlant más sem használja,
(3) azon közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, aki ingatlanán egyedül él és a 70 életévét betöltötte,
valamint díjhátraléka nincs vagy azt a kedvezményre való jogosultságára vonatkozódöntés
meghozataláig, rendezte
(4) A (3) bekezdésben szabályozott mentesség iránti kérelmet írásban az Önkormányzatnál lehet
előterjeszteni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell életkoráról, az ingatlanra vonatkozó
jogosultságáról, valamint arról, hogy az ingatlant egyedül használja. Amennyiben a kérelmező körülményei
oly módon változnak meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alapján a kedvezményre nem
jogosult, jogosultságának megszűnését az Önkormányzatnak haladéktalanul köteles bejelenteni.
(5) Amennyiben a kérelem az (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, a kérelmezőnek a
kérelem elbírálását követő negyedév első napjától nem kell fizetnie. Az Önkormányzat minden negyedév
utolsó hónapjának 25. napjáig írásban tájékoztatja a Szolgáltatót a következő számlázási időszakban,
mentességben részesülők listájáról. Az Önkormányzat a mentesek díját negyedévente a Szolgáltatónak –
számlája alapján – megtéríti.

III. fejezet
AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
19. § A közterület szervezett, rendszeres tisztántartásáról az Önkormányzat egyrészt az általa megbízási
szerződés útján, másrészt az érintett tulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
Önkormányzat feladatai
20. § (1) Közutak, közparkok, közkertek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető
gyalogjáró tisztántartása, síkosság mentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása a megbízási
szerződés keretében a megbízott feladata. Ennek keretében a megbízott elvégzi:
a) a közutak, terek útburkolatai és az ezeket szegélyező járdák a nyilvános lépcsők, a közterületen lévő árkok,
és ezek műtárgyai tisztántartását az ott keletkezett szemét összegyűjtését és elszállítását,
b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését, és tisztántartását,
c) a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek megvalósítása
érdekében,
d) zöldterületi, parkfenntartási munkákat.
(2) A megbízott a közterületek tisztántartását nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezheti.
Ingatlantulajdonosok feladatai
21. § (1) Az ingatlan tulajdonosa szükség szerinti gyakorisággal köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó
növényekről) hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről, a gyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról,
b) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról,

d) beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és
bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
(3) Az ingatlan előtti járdaszakaszt az ingatlantulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban
legkésőbb reggel hét óráig köteles letakarítani - társasházaknál a közös képviselő köteles a járdaszakasz
letakarítását megszervezni - és az így összegyűjtött szemetet a háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.
(4) Az ingatlanon összegyűjtött havat kizárólag az engedélyezett, kijelölt területre szabad elszállítani, illetve
elhelyezni.
(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési szerelési munka stb. céljára) történő használata
esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.
22. § (1) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkező szemetet, felaprított kerti
hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő tartályba kötelesek elhelyezni, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat.
(2) Amennyiben a 30 liter/nap mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű szemét keletkezett, annak a
kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
Közterületre vonatkozó egyéb rendelkezések
23. § (1) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos, kivéve Szilveszterkor és a (2) bekezdésben megjelölt
rendezvényeken, valamint vendéglátó-ipari üzletek kerthelyiségeiben. Tilos továbbá közterületen - sportpálya
bejáratának 10 m-es körzetét kivéve - csomagolatlan tökmag és napraforgómag árusítása.
(2) Közterületen megrendezett vásárok sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője
köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről,
valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról.,
mely munkák elvégzése érdekében környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kell
megállapodást kötni.
24.§ (1) A meglévő szikkasztó-, vízelvezető-árok megszüntetése / feltöltése, betemetése / csak külön
engedély alapján lehetséges, amely tartalmazza a csapadékvíz-elvezetés módját.
(2) Tilos a gépjárművek mosása parkokban, valamint közkifolyók 100 m-es körzetében.
(3) Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvízvételére szabad használni.
25.§ (1) Tilos közterületen szemetelni, úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel
(szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni.
(2) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha bármilyen
szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt fel-,
vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során megtisztítani.
(3) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni, e
szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályokba helyezhető, az erre alkalmas eszközöket az eb sétáltatója
köteles magánál tartani.
26.§ (1) Hókupacot tilos elhelyezni:
- útkereszteződésben,
- útburkolati jeleken,
- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél oly módon, hogy a fel és leszállást akadályozza,
- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény lámpaoszlop,
hirdetőoszlop stb.) illetve köré,
- kapubejárat elé, annak szélességében,

- a fák törzsének 2 m-es körzetén belül.
(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.) klorid tartalmú (pl.
konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás
maximális mértéke 40 g/mm-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben,
környezetszennyezést kizáró módon történhet.
(3) Klorid - tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén fokozott
figyelemmel a kiszórt mennyiségre történhet (max. 15 gr/m2).
27.§ (1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos.
(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos, kivéve, ha a rendeltetéstől eltérő
használatot a polgármester engedélyezi.
(4) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken - a rendeltetésszerűen hirdetésre
szolgáló berendezések kivételével - hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni tilos, falragaszoknak a ki
nem jelölt helyen való felragasztásáért, e tevékenységet végző és e tevékenységet megrendelő, felelősségük
megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek.
(5) A közterület szennyezésével tilos az ott elhelyezett gyűjtő-edényzetből szemetet kiöntetni, kivenni, abban
guberálni.
(6) Minden olyan tevékenység rendeltetésellenes használatnak minősül, amely a (3) bekezdés alapján kiadott
engedélytől eltér, illetőleg engedély nélkül végeznek, és az nem felel meg a terület eredeti rendeltetésének.

IV. fejezet
Szabálysértések
28. § hatályon kívül1

Hulladékgazdálkodási bírság
29. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait
megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet
engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környeztet veszélyezteti, károsítja,
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön jogszabályok
szerint.
(3) A bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) jogosult, amennyiben
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi,
vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve
jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
1

Módosította Tard Község Önkormányzatának 5. / 2012.(V. 30) rendelete Önkormányzati hatáskörben hozott szabálysértési
rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről

c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
e) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő
kötelezettségeit megszegi, vagy
f) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt
kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
(4) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési
felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés
kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(5) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
30. § (1) A rendelet 2006. július 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Köztisztaságról szóló többször
módosított 6/1991.(IX.. 18). számú, valamint a települési szilárd hulladék elszállításáról és elhelyezéséről
szóló 4/1996. ( IV.29.) számú rendelet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.sz. melléklet
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
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Vörösmarty út, Mártírok út, Széchenyi út, József Attila út
Közintézményi övezet:
Béke tér
Lakott külterület:
Tard Nagymajor (szeretetotthon), Fülők tanya juhászház
Gazdálkodó szervezet külterületi telephelye:
Szentistváni Mg Szövetkezet főút menti tanyája

2.sz. melléklet
A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ RENDSZERESÍTETT
GYŰJTŐEDÉNY TÍPUSOK

I. Lakóövezetben rendszeresített MSZ 840 EN szabványnak megfelelő gyűjtőedény
típusok:
a)
b)
b)

60 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény

II. Kiegészítésként:
Szolgáltató jelzésével ellátott műanyagzsák
3. számú melléklet
LAKOSSÁGI KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK2
Díjfizetési időszak: 2012. január 01-től - 2012. december 31-ig
I. Települési szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási díja:
Gyűjtőedény
60 literes
80 literes
110, 120 literes
240 literes
1100 literes

Ft + ÁFA / ürítés
306
333
383
740
3680

II. 120 literes zsákos szolgáltatás díja, mely tartalmazza a zsák és az abban elhelyezett
hulladéknak az ártalmatlanításra történő elszállításának díját : 445.- Ft / zsák +Áfa
III. Egy darab edényzetre vonatkozó negyedéves közszolgáltatási díj számítása:
edényzet egyszeri ürítési díja x 52
4

2

Módosította Tard Község Önkormányzatának Kpéviselő-testülete a 6 / 2012. (VII.04.) számú rendelettel

