
Egységes szerkezet

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2010. (XII.10.),  4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.)

rendeletekkel módosított

18/2007. (XII.14.)  rendelete

A települési köztisztaságról, a települési szilárd hulladékkal
összefüggő feladatok végrehajtásáról, valamint a hulladékkezelési

szolgáltatás igénybevételének díjáról

Jászfelsőszentgyörgy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgtv.) 21. §. és  23. §-
ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §. A rendelet célja, Jászfelsőszentgyörgy köztisztaságával, a települési szilárd 
          hulladékkal kapcsolatos helyi szabályozás megállapítása.

2. §. (1) A rendelet hatálya a Jászfelsőszentgyörgy község közigazgatási területén ingatlan 
                tulajdonnal rendelkező természetes, vagy jogi személyekre, illetve nem jogi 
                személyiségű gazdasági társaságokra terjed ki.

          (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az ingatlan használójára is azzal, hogy a
                használó halála ill. jogutód nélküli megszűnése esetén a tulajdonos a 
                közszolgáltatási szerződés nem teljesítéséből fakadóan a használót terhelő
                kötelezettségek teljesítéséért felelősséggel tartozik.

          (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
                hulladékra és az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

Alapfogalmak

3. §. A rendelet alkalmazása szempontjából:

          a./ Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
               földrészlet (közút, járda, közpark, tér).

          b./ Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül 
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                különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra  (üdülés, pihenés, szállás, stb.
                céljára) szolgáló más épületek, továbbá a  nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a
                hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.

           c./ Köztisztasági közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, a kijelölt 
                lerakóhelyre való elszállítása.

           d./ Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék
                 a szolgáltató részére történő átadása, kezelése, illetve ártalmatlanítása és
                 hasznosítása.

          e./ Települési szilárd hulladék kezelése: a hulladék veszélyeztető hatásainak
               csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására irányuló 
               tevékenység.

          f./ Települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék és az egyéb szilárd hulladék.

          g./ Háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt
               egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben 
               és területeken keletkezett szilárd hulladék, így például a salak, a rongy, a söpredék, 
               hamu korom, edény, eszköz, papír, ablaküveg, konyhai hulladék, kerti és gazdasági 
               hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység 
               gyakorlásából keletkezett veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladék.

           h./ Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 
                helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezés: tárgy, 
                lom, bútor ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.).

            i./ Háztartási szemétnek nem minősülő hulladék: emberi vagy állati ürülék,  trágya, 
                állati tetem, épület rongálódásból, bontásból vagy javításból származó nagy 
                mennyiségű építési törmelék; a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk 
                tartozó telkeken keletkezett, az ott végzett tevékenységekből származó hulladék.

Az ingatlanok és  közterületek tisztántartása

4. §. (1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek parkfenntartásáról  
                Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata gondoskodik,  a Polgármesteri 
                Hivatal közreműködésével, és ez a rendeletben foglaltak alapján az érintett 
                ingatlantulajdonosok, használók  kötelezésével.

           (2) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, bérlője, tartós 
                 használója, illetve haszonélvezője köteles gondoskodni.

5. §.     (1) Az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének, stb. közterület tisztántartásával, zöldterület
                 ápolásával kapcsolatos feladatai:

             a./ az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles
                  területsáv illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület
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                  gondozása, tisztántartása, kezelése, hulladék és gyommentesítése, hóeltakarítás és 
                  síkosságmentesítés, a hulladék gyűjtőedényzet tisztántartása,

             b./ az ingatlan melletti nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartása, gaztalanítása, az 
                  átfolyók tisztántartása és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, 
                  hulladékok eltávolítása,

             c./ beépítetlen telekingatlan tisztántartása, gyommentesítése, kaszálása,

             d./ a járdán felburjánzó gyom kiirtása, valamint a járda és az úttest fölé nyúló ágak és 
                  bokrok nyesése.

     (2) Vendéglátó helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a tulajdonos ill. a használó köteles 
           tisztántartani és a  hulladékot eltávolítani, síkosság mentesítésről gondoskodni.

      (3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési munkák, stb.) történő használat
            esetén     a   terület   és    környezetének    elszennyeződését  a  használó   köteles  
            megakadályozni.

6. §. (1) Az 5. §. (1) – (2) bek.-ben meghatározott tevékenységek során keletkezett
                hulladékot, valamint a kerti hulladékot, a háztartási hulladékot, a tulajdonosok
                (használók) a saját háztartási hulladékgyűjtő tartályukban kötelesek elhelyezni.

          (2) A rendszeresített kuka befogadóképességét meghaladó hulladék mennyiség 
                regionális hulladéklerakó helyre történő elszállításáról a tulajdonos köteles 
                gondoskodni, amennyiben a szolgáltatótól vásárolható emblémás fóliazsákot nem 
                kívánja igénybe venni.

7.   §. A belterületen lévő a járdától elkülönített megállóhelyek, váróhelyiségek rendszeres 
          tisztántartásáról, síkosság mentesítésről az önkormányzat gondoskodik.

8.   §. (1) Ha a közúti jármű, munkagép üzemelése és parkolása során a közterület    
               szennyeződik vagy más módon károsodik, az üzembentartó haladéktalanul köteles a
               szennyeződést eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani, a balesetveszélyt 
               intézkedésével megelőzni.

         (2) A közterületen folytatott, szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet 
               folytató köteles a legnagyobb körültekintéssel eljárni, a tevékenység befejeztével a 
               közterületet eredeti állapotába helyreállítani.

         (3) Tilos a község közterületén szennyvizet kivezetni, kiönteni, bármilyen hulladékot
               kirakni, kidobni.

       
9.  §. (1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, megrongálása
               tilos.

         (2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, dísznövények) rongálása, csonkítása,
               leszakítása tilos.
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         (3) A közterületi gyűjtőedényzetből tilos hulladékot kiönteni, szétszórni.

Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás

10. §. (1) Települési szilárd hulladékot ezen belül a háztartási hulladékot és egyéb szilárd
                hulladékot az erre a célra megépített illetve kijelölt ártalmatlanító helyen, a 
                vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad
                elhelyezni.

          (2) Kijelölt települési hulladéklerakó: a jásztelki regionális hulladéklerakó telep
                Jásztelek, hrsz.: 091/5, fenntartója és üzemeltetője: REGIO-KOM Térségi 
                Kommunális Szolgáltató Kft.

          (3) Jászfelsőszentgyörgy község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
                kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére, az önkormányzattal kötött
                szerződés alapján (a Hg. tv. 28 §-ban meghatározott tartalmi szempontokat
                figyelembe véve) a BERÉNYKOM Kft jogosult.

11. §. (1) A közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A kötelező közszolgáltatás
                igénybevételével a szolgáltató és a tulajdonos (használó) között a Ptk. közüzemi 
                szerződésekre vonatkozó szabályai szerint  szerződéses jogviszony jön létre.

           (2) A létrejött jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg, módosul ill. megszűnik:

                 a./ megszűnik, ha a lakó, gazdálkodási, kereskedelmi vagy egyéb vállalkozási
                      célokat szolgáló felépítményt lebontják,

                  b./ módosul, ha a tulajdonos az ingatlant más személy használatába adja és azt a
                       szolgáltatónak bejelenti, vagy tulajdonosváltozás áll be,

                   c./ szünetel, ha az ingatlan tulajdonosa a tárgy negyedévet megelőzően bejelenti a
                        szolgáltatónak, hogy az ingatlant ideiglenesen vagy tartósan nem használják és
                        bejelentése a valóságnak megfelel.

             (3) A jogviszony megszűnésére és módosulására vezető okot az ingatlan tulajdonosa
                  (használója) 15 napon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A jogviszony 
                  szünetelésének napja az ingatlan használatának megszűnését követő negyedév első
                  napja.
.

            (4) A    szolgáltató      heti     egy  alkalommal,     keddi    napokon   gyűjti       a 
                  hulladékot. A lakossági hulladékszállítás 110 literes  illetve 80 literes kukás 
                  formában történik.
                 

4



             (5)  A rendszeresített gyűjtőedényzet térfogatát meghaladó hulladék elszállítása az e
                    célra rendszeresített –a szolgáltatótól megvásárolható – emblémás fóliazsákokban
                    lehetséges.

             (6) A hulladékgyűjtésbe be nem vont külterületi ingatlantulajdonos (használó) az 
                   ingatlanán keletkezett hulladékot köteles a jásztelki hulladéklerakó telepre
                   beszállítani, ahol súly szerinti lerakási díjat köteles fizetni, és az átvételt az 
                   átvételi bizonylat megőrzésével igazolni.

              (7) A gazdálkodó szervezetek, a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül
                    egyéni vállalkozók kötelesek a szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni a 
                    telepükön keletkezett hulladékok ártalmatlanítására, ha azt a saját
                    létesítményükben nem tudják a környezetvédelmi  szabályoknak megfelelően   
                    ártalmatlanítani.

12. §. (1) A szolgáltató köteles:

               a./ a rendelet hatálya alá tartozó hulladékot rendszeresen elszállítani a regionális
                    hulladéklerakó telepre,
 
              b./ a szabványosított gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal 
                   elvégezni,

              c./ az ünnepi és munkaszüneti nap miatt kimaradt szállítást haladéktalanul pótolni, a 
                   pótlás  napját közhírelni.

       (2) A háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az a rendeletben 
             meghatározott szabványméretű tartályban ill. az általa forgalmazott emblémás 
             fóliazsákban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

  
13. §. (1) A hulladékgyűjtő tartályban nem helyezhető el inerthulladék (pl. építési, bontási 
                törmelék, föld, sár salak), veszélyes hulladék (pl. festék, gyógyszer, vegyszer, állati 
                tetem, valamint a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. sz. Korm. rendelet l. és 
                2. sz. mellékletében szereplő hulladékok) illetve olyan hulladék, amely 
                veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során
                a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása 
                során veszélyezteti a környezetet.

           (2) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban az (1) bek.-ben megjelölt 
                 anyagot, tárgyat helyzetek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés 
                 megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével értesítik.

14. §. Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles:

          a./ gondoskodni a  110 vagy 80  literes  szabvány kuka, valamint a szabványos
               rendszeresített és szerződött edényzet térfogatát meghaladó hulladék mennyiség 
               elhelyezésére szolgáló, a szolgáltató által  forgalmazott emblémás fóliazsák
               beszerzéséről,
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          b./ a háztartási hulladékot tartalmazó kukát, emblémás fóliazsákot a szállítási napokon a
               közterületre ill. az utca járhatatlansága esetén a legközelebbi szilárd útburkolat mellé
               a szolgáltató által megjelölt időpontig kihelyezni.

          c./ jelen rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedények tisztántartásáról,
              fertőtlenítéséről gondoskodni.

15. §. (1) Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról azon ingatlan tulajdonosának kell
               gondoskodnia, ahol a hulladék keletkezett.

          (2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi eredetű szilárd hulladék
                komposztálásáról az ingatlan használója a saját ingatlanán belül köteles 
                gondoskodni. Komposztálás hiányában a használó köteles a hulladék hulladék   
                lerakóban történő elhelyezésről gondoskodni.
  
          (3) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés során
               szabványos  gyűjtőedényzetbe  nem  elhelyezhető – tárgyak,  eszközök  (bútor,
               háztartási gépek,  stb.)  az úgynevezett  egyéb  szilárd hulladékok  a    kijelölt
               hulladéktelepre szállíthatók térítés ellenében.

         (4) A Polgármesteri Hivatal által elrendelt lomtalanítási akciót évi egy alkalommal a
               szolgáltató előzetesen meghirdetett időszakban és módon szervezi meg és bonyolítja 
               le. 

16. §. A lakossági közszolgáltatás ellátásáért a tulajdonos a rendelet 1. számú melléklete
          szerinti díjat köteles fizetni.

17. §. (1) A kötelező közszolgáltatás díjának megfizetése a szilárd hulladék esetében a 
                tárgynegyedévet követő hó 15-ig történik, a szolgáltató telephelyén készpénzzel, a
                díjbeszedőknél, illetve átutalással.

(2) A 15. §-ban meghatározott szilárd hulladék szállítási, ártalmatlanítási díj a
magánháztartásokra vonatkozik. A 11. §. (6) bek. hatálya alá tartozók külön 

       szerződés alapján a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint kötelesek a fizetést
       teljesíteni.

(3) A díjhátralékok behajtása a szolgáltató kezdeményezésére, az adók módjára történő
köztartozások végrehajtásának szabályai szerint történik a Hg. tv. 26. §. (1) – (4)

       bek. alapján.

A közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó méltányossági kedvezmény

6



18. §. Hatályon kívül helyezve.

19. §. Hatályon kívül helyezve. 

20. §. Hatályon kívül helyezve. 

A köztisztasági rendelet végrehajtásának ellenőrzése és 
a szabálysértési rendelkezések

21. §. Hatályon kívül helyezve

Záró rendelkezések

22. §. (1) Ez a rendelet 2008. január  1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 9/2001. (VI.15.) 
               és azt módosító 4/2003. (II.14.), 18/2003. (XII.19.), 20/2004. (XII.01.), 14/2005.
               (XII.15.), 19/2006. (XI.01.),  és a 12/2007. (VI.01.)  önkormányzati   rendeletek
                hatályukat vesztik. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zelenai Tibor Károlyné                            Dr. Kundrák István 
polgármester                                                 jegyző

Kihirdetve: 2007. december 14.

Dr. Kundrák István
          jegyző
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1. melléklet

A 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül lett helyezve. 
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