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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ
RENDELETE
A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS
A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdés c) pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
[továbbiakban Hgt.] 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Atkár
község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása,
fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Atkár község közigazgatási területén lakó és tartózkodási hellyel
rendelkező magánszemélyekre, jogi személyekre, vállalkozókra és gazdálkodó szervekre.
2. §
A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységre.
I. FEJEZET
KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA

(1)

(2)

Közterületek tisztántartása
3. §
A község belterületén a járdák, a csapadék-levezető árkok és átereszek tisztántartása a
mellette lévő ingatlantulajdonos, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos)
kötelessége. A tulajdonos akkor is köteles a fenti leírt közterületek tisztántartására, ha a
birtoktest nincs beépítve.
A község belterületén egyéb közterületeinek tisztántartásáról az Önkormányzat
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni.

3

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tulajdonos kötelességei
4. §
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz,
valamint az ingatlan határa (kerítés) és az úttest ingatlan felé eső széle közötti terület
folyamatos és szükség szerinti tisztántartásáról. Ez a kötelezettség a még be nem épített
ingatlanok tulajdonosaira is fennáll. Saroktelek esetén mindkét utcafronton a tulajdonos
kötelessége a járda, valamint az ingatlan határa és az úttest ingatlan felé eső széle
közötti terület folyamatos és szükségszerű tisztántartása.
A tulajdonos köteles a járdáról a havat eltakarítani, és ha a járda hótól, jégtől síkossá
vált, azt megfelelő anyaggal (homok, fűrészpor, szemétmentes salak) naponta többször
is leszórni.
A járda síkosságmentesítéséhez szemetet használni tilos.
A betonból készült járda síkosságmentesítéséhez sót használni tilos.
Gondozatlan járda tisztíttatását, amennyiben a tulajdonos a járda tisztán tartására
vonatkozó kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a jegyző a tulajdonos
költségére is elrendelheti.
Az önkormányzat gondoskodik a Kertalja utcát, a Kossuth utcát és a József Attila utcát
érintő, ún. Nagyárok folyamatos és szükség szerinti tisztántartásáról.7

5. §
Az ingatlan előtti járda megrongálódása esetén a rongáló köteles azt eredeti állapotába
helyreállítani.
Az (1) bekezdésben foglaltakat a jegyző a rongáló költségére is elrendelheti,
amennyiben a felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének.
6.§ 3
A tulajdonos köteles az ingatlana előtti, melletti, az úttest és a járda közötti
csapadékvíz-levezető árkot állandóan tisztán tartani, gaztól, gyomtól mentesíteni, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról
gondoskodni, a csapadékvizet az úttestről az árokba vezetni.
A tulajdonos köteles ingatlanát gondozni, gyomnövényektől mentesíteni, a mechanikai
illetve kémiai védekezést — a szomszéd ingatlanok használatának zavarása nélkül —
elvégezni.
Ahol az ingatlan előtt, mellett, szilárd burkolatú anyagból készült áteresz, folyóka (híd)
van, ott annak tisztántartásáról, karbantartásáról, az átereszben leülepedett iszap
eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni.
Amennyiben a tulajdonos az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettségeit elmulasztja
és kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a jegyző a tulajdonos
költségére az elmulasztott munkák elvégzését elrendelheti, amennyiben az eljárás
hatáskörébe tartozik.
A (3) bekezdés alapján elrendelt munkák költségeit a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek a meghatározott
cselekmény végrehajtási szabályainak illetve az eljárási költségek viselése szabályainak
figyelembevételével kell az ingatlan tulajdonosával megfizettetni.
Abban az esetben, ha a tulajdonos (1)-(3) bekezdésében rögzített kötelezettségeinek
elmulasztása miatt közérdekű védekezésnek van helye, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben illetve végrehajtási rendeletében,
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továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló
274/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben megjelölt szerv jár el.
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7. §
Szemetet, hulladékot közterületen tárolni, lerakni szigorúan tilos, kivéve saját ingatlan
előtt, szemétszállítási napon kirakott háziszemét.
Ha bármely anyag szállításánál, fel- és lerakásánál a közterület szennyeződik, a
szennyeződést előidézője munkája befejezése után a közterületen köteles a
szennyeződést eltávolítani, és tiszta állapotba hozni.
Közterületen bontási, építési és egyéb anyagokat a közterület használatáról szóló
rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével lehet tárolni.
8. §
A közterületek, sportolás célját szolgáló területek és autóbusz váró beszennyezése tilos.
Az említett területeken szemetet, hulladékot (papír, gyümölcshéj, stb.) vagy egészségre
ártalmas anyagot kiönteni, vagy eldobni nem szabad.
Közintézmények, üzlethelyiségek és elárusító helyek előtti gyalogjárda, valamint árok,
áteresz állandó tisztántartásáról az intézmény vezetője, illetve az üzlet vezetője
(tulajdonosa, bérlője) köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy az üzlet üzleti
tevékenységből származott-e vagy sem.
9. §
Közkútnál és közterületen ruhát, sertésvágás esetén belet, valamint egyéb szennyező
anyagot, és járművet mosni tilos. Közkútnál állatot itatni tilos.
Lakóház udvarán trágyát, szemetet és egyéb szennyeződést okozó anyagokat egy
helyen, kazalba rakva, vagy gödörben szabad tárolni, és meg kell akadályozni, hogy a
trágyalé, szennyvíz a közterületre, más személy ingatlanára kifolyjon, illetve átfolyjon.
Fürdő vagy egyéb szennyvíz ásott kútba való bevezetése, közterületre történő kivezetése
vagy kiöntése, házikertbe történő locsolása vagy leeresztése tilos.
Szennyvíztározók ürítése, tisztítása során a települési folyékony hulladék elszállítását
eseti megrendelés alapján jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyekkel rendelkező
vállalkozó végezheti a szabványelőírásnak megfelelő járművel.
Az elszállított folyékony hulladékot csak hatóságilag engedélyezett, erre a célra
kialakított műtárgyon lehet elhelyezni.
Azon ingatlantulajdonosok, akiknek a lakása félkomfortos, komfort nélküli, vagy
szükséglakás, kötelesek gondoskodni arról, hogy az ingatlanukon megfelelően
karbantartott árnyékszék (WC) legyen.
10. §
Állatot (sertés, kecske, birka, baromfi, stb.) közterületen (közút, tér, park, sportpálya,
stb.) tartani és legeltetni tilos.
Állati hullát sem köz-, sem magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad. Az
állati hulla elszállításáról a tulajdonos, amennyiben a tulajdonos személye nem ismert,
úgy a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.
II. FEJEZET
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A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
Települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás
11. §
(1) Atkár község belterületén a szervezett szemétszállítás igénybe vétele kötelező. Minden
ingatlan tulajdonosa az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék elhelyezése céljából
köteles a szervezett szemétszállítást igénybe venni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére a rendelet 13. § (2) bekezdésében feljogosított
hulladékkezelőnek átadni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot — különös tekintettel a hulladék további
kezelésére — az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek
során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a
hulladékot a begyűjtésére e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és
a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybe vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül
írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Meg kell jelölnie egyben az ingatlanon lakók
számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék
mennyiségét.
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(4)
(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató
köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú
vagy további gyűjtőedényt illetve más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.
(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen hanem alkalmilag
haladja meg az átadott vagy tuladonában lévő gyűjtőedény űrtartalmát, és az
ingatlantulajdonos elmulasztja az (5) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét, a
szolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék
elszállítására, amennyiben az a 14. § (1) bekezdésben meghatározott zsákban került
kihelyezésre.
(7) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a (2) bekezdés szerinti kötelezettség alól
mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
(1)

12. §
2007. október 31-ig Atkár községben a települési szilárd hulladék hatóságilag kijelölt
lerakóhelye a községtől nyugatra fekvő ún. „Agyagos gödör”.
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A kijelölt szemétlerakóhely üzemeltetéséről és fenntartásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
A község bel- és külterületén — 2007. október 31-ig az (1) bekezdésben megjelölt
lerakóhely kivételével, 2007. november 1-jétől még az (1) bekezdésben megjelölt
helyen is — mindennemű szemét, hulladék, építésből és bontásból keletkezett törmelék
elhelyezése tilos, és környezetszennyezésnek minősül.
Az (1) bekezdésben megjelölt lerakóhely területén csak a lerakóhely üzemeltetése,
ellenőrzése és a hulladéklerakás időtartamára és céljából tartózkodhatnak. Ettől eltérő
indkolt céllal csak a jegyző hozzájárulásával tartózkodhat bárki a lerakóhely területén.
A lerakóhelyen a guberálás tilos.
13. §
Atkár község belterületén a szervezett szemétszállításba minden út és utca be van
kapcsolva.
A településen a szemétszállítást hetente egy alkalommal – hétfői napon – az erre a célra
kialakított zárt rendszerű szemétszállító autóval, az A.S.A Mátra Kft. (Gyöngyös, II.
Rákóczi F. u. 31.) [továbbiakban: szolgáltató] végzi az Önkormányzattal kötött
szerződés alapján.
A szolgáltató végzi tavasszal és ősszel 2-2 alkalommal az avar-, a kerti és egyéb
zöldhulladékok gyűjtését, mely a lakosság számára ingyenes.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
14. §
Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt, vagy a
szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt
[továbbiakban: zsák] köteles igénybe venni.
Az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője az elszállítandó szemetet a szemétszállításra
kijelölt napot megelőző napon 17 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre
úgy, hogy az gyalogos, illetve gépjármű közlekedését ne akadályozza, balesetet ne
okozzon. A háztartási hulladék elszállítását követően a gyűjtőedényt még azon a napon
a közterületről az ingatlanra be kell helyezni, ami az ingatlan tulajdonos kötelessége.
A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, a begyűjtés,
szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a szolgáltató köteles a
szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.
A hulladéktároló tartály, gyűjtőedény tartalmának válogatása (guberálása) tilos.
A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt külterületi lakott helyeken és
külterületen keletkezett háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot a tulajdonos
szükség szerint köteles megsemmisíteni, egészségügyi előírásoknak megfelelően tárolni,
kezelni, vagy a kijelölt szemét lerakóhelyre saját költségén kiszállítani.
Nem minősül háztartási szemétnek az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó,
a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából
származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező,
illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodákban,
intézményekben, üzemekben, üzletekben, stb) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a
vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék,
tekintet nélkül arra, hogy az a működési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e,
vagy sem.
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Nem minősül háztartási szemétnek továbbá a 2000. évi XLIII. törvény 2. számú
mellékletében meghatározott veszélyes hulladék.
Az igénybe vehető gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési
szilárd hulladékok súlyának felső határa:
a) 60 literes gyűjtőedény
18 kg
b) 110 literes gyűjtőedény
40 kg
c) 120 literes gyűjtőedény
45 kg
d) 240 literes gyűjtőedény
90 kg
e) 770 literes gyűjtőedény
320 kg
f) 1100 literes gyűjtőedény
450 kg
g) 5 m3-es gyűjtőedény (konténer) 2000 kg
h) 80 literes zsák
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a háztartási hulladék (szemét) gyűjtésére
szolgáló tartályok, edények karbantartásáról, pótlásáról, használatáról, tisztántartásáról
és fertőtlenítéséről.
A szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére — a fokozatosság
elvének figyelembevételével — az önkormányzat által kijelölt és kiépített területen
hulladékgyűjtő szigetet létesíthet és tarthat fenn.
4
A (7) bekezdésben meghatározott 60 literes gyűjtőedényt csak azok a háztartások
vehetnek igénybe, ahol az ingatlanon fekvő lakás(ok)ban legfeljebb egy vagy kettő
személy bejelentett lakcímmel rendelkezik.
4
A (7) bekezdésben meghatározott 80 literes zsák igénybevétele esetén az
ingatlantulajdonos a zsákokat negyedévre előre köteles megvásárolni, azt a
tárgyidőszakban tetszőleges csoportosításban használhatja fel.
14/A § 4
Szüneteltetés, mentesítés
Kérelemre közös megegyezéssel szüneteltethető a szilárd hulladékszállítási díjfizetési
kötelezettség azokon az ingatlanokon, ahol legalább 30 napig senki nem tartózkodik és
emiatt ott hulladék nem keletkezik.
Az (1) bekezdésben foglaltakat a szünetelés kezdő időpontját megelőző - legalább - 30
nappal korábban írásban kell bejelenteni a Szolgáltatóhoz.
Ha az (1) bekezdésben foglalt szünetelési okok megszűnnek, a tulajdonos köteles azt a
tényt haladéktalanul bejelenteni.
Nem áll fenn a szilárd hulladékszállítási díj fizetési kötelezettség az igazoltan
használaton kívüli (lakatlan) és beépítetlen ingatlanok esetében.
A lakatlan és beépítetlen ingatlanokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségre a (2) - (3)
bekezdésben foglalt eljárás az irányadó.
E § értelmezésében beépítetlen ingatlannak számít az ingatlan addig az időpontig, amíg
az építkezést azon el nem kezdik.
A jegyző az (1)-(6) bekezdésben foglaltak teljesülését ellenőrizheti és a bejelentési
kötelezettség elmulasztása illetve valótlan adatszolgáltatás esetén szabálysértési eljárást
folytat le.
15. §
A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy
alkalommal a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.
A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék
elszállítására köteles.
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(3)
(4)

(5)
(6)

A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen
megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető
legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a szolgáltató
gondoskodik. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el.
A szolgáltató évente négy alkalommal — kettő alkalommal tavasszal, kettő alkalommal
ősszel — a kert hulladékok összegyűjtését végzi térítésmentesen. A hulladékok
elhelyezésére szolgáló zsákok beszerzését a szolgáltató végzi, költségét az
önkormányzat fedezi.

16. §
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot
ezen rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt
hulladéklerakóhelyre illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi
szabályoknak megfelelően gondoskodni.
(2) A
települési
szilárd
hulladék
elhelyezését,
ártalmatlanítását
kizárólag
hulladéklerakóhelyen lehet elvégezni.
(3) A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos
kérelmére rendelkezésre bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával
köteles igazolni.
(4) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható
gondossággal végezni.
(5) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a
károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény
javítása, pótlása illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
17. §
A közszolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybe vételével vagy a Szolgáltató és az igénybe
vevő közötti írásbeli szerződéssel jön létre.

(1)
(2)
(3)

A szolgáltatás díjfizetési kötelezettsége
18. §
A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A
szemétszállítás díjait a jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját negyedévente utólag köteles megfizetni a
szolgáltatónak.
Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a szolgáltató az ő részére a
közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.
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(4)

A közszolgáltatás igénybe vételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.
(5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja
őt annak teljesítésére.
(6) A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell:
a)
az adós nevét (cégnevét) és az azonosításhoz szükséges adatokat (legalább a
születési helyét, idejét és az anyja nevét illetőleg cégjegyzékszámát vagy
adószámát), továbbá
b)
az adós lakhelyét illetőleg székhelyét, telephelyét (továbbiakban székhely),
c)
a tartozás jogcímét,
d)
a tartozás összegét és esetleges járulékait.
(7) Amennyiben a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között közüzemi szerződés nem jött
létre és az ingatlantulajdonos természetes azonosító vagy cégadatai nem ismertek, a
szolgáltató által benyújtott igénybejelentést a hivatal saját hatáskörében eljárva a
rendelkezésre álló nyilvántartásból a természetes azonosító adatokkal illetőleg a cég
adataival kiegészíti, hogy a díjhátralékot adók módjára behajthassa. A szolgáltató a
hivatal által megadott kiegészítő adatok alapján az ingatlan tulajdonosát a (3)
bekezdésben foglaltak szerint felszólítja.
(8) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően a szolgáltató — a felszólítás megtörténtének igazolása mellett — a díjhátralék
adók módjára történő behajtását az önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.
(9) A jegyző a szabályosan benyújtott igénylés alapján a kezdeményezés kézhezvételétől
számított 8 napon belül intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása
érdekében. A behajtott díjhátralékot az önkormányzat 8 napon belül átutalja a
közszolgáltatónak.
(10) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési
önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül igazolást ad a közszolgáltatónak.

(1)

(2)

(1)

19. §
A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a
Hgt. 13. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett
— települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas — hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól
mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
20. §
A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
iprai, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás
igénybevételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett
hulladékra. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonos nak a Hgt. 13. § (1) és (2)
bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok
szerint kell eljárnia.
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(2)

(3)

(4)

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék termelője, birtokosa a
tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került
hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról
gondoskodni.
Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa
a)
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti,
vagy
b)
erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással,
a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
A hulladék termelője, birtokosa az önkormányzat külön rendeletében meghatározott
közterület-használati engedély megszerzéséről köteles gondoskodni, ha a hulladék
összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül
kihelyezésre. Köteles gondoskodni a konténer környezetének folyamatos
tiszántartásáról, a konténer telítődése esetén a telítődéstől számított 8 órán belüli
elszállításáról.

21. §
(1) 2007. október 31-ig kijelölt szemét lerakóhelyre bontási törmeléket, egyéb szilárd
hulladékot kiszállítani a rendelet 12. §. (4) bekezdés és a 14. §. (4) bekezdésben foglalt
tulajdonosok, illetve szállítók esetén csak a Polgármesteri Hivatal előzetes engedélyével
lehet, díjfizetés mellett.
(2) A díj mértéke: 300 Ft/m3+ÁFA.
(3) A szemét lerakóhelyen csak Atkár község közigazgatási területén (bel- és külterület)
keletkezett egyéb szilárd hulladék, bontási törmelék és kommunális hulladék helyezhető
el.

(1) 6

(2) 5
(3) 6

(4)
(5)
(6)

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
22. §
Elszáradt avart és kerti hulladékot keddi és csütörtöki munkanapokon 15.00 és 19.00 óra
között csak szélcsendes időben, telekhatáron belül megfelelően kialakított tűzrakóhelyen
szabad égetni, úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az
égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
Az (1) bekezdésben rögzített időszakban sem lehet avart és kerti hulladékot égetni a 13.
§ (3) bekezdése alapján szervezett zöldhulladékgyűjtés időpontját megelőző 15 napon
belül.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelően az avar-, tarló- és nádégetés
tervezett helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni, a bejelentés
záradékolt egy példányát az égetés megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatalban be kell
mutatni.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék)
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
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A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
(8) A kerti hulladék elszállítására a 15. § (6) bekezdés szerinti szolgáltatás vehető igénybe.
(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet a tűzgyújtási
tilalomról szóló intézkedésben megjelölt területekre nem ad felmentést.
(10) A jelen rendelttel nem szabályozott kérdésekben az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban foglaltak irányadóak.
23. §9
(1) Aki a rendelet 4. § (1)-(2), 6.§ (1)-(2), 9. § (1), (3) bekezdésében, a 10. § (1)
bekezdésében, 22.§ (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megszegi, tiltott, közösségellenes
magatartást tanúsít, és 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható
(2) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
(3) A jegyző Kormányrendeletben meghatározott hatáskörében hulladékgazdálkodási
bírságot szab ki.
Értelmező rendelkezések
24. §
E rendelet alkalmazásában fogalom-meghatározások:
a)
közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, park), a belterületi földrészletek, illetőleg építmények
közhasználatára átadott része.
b)
Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd
halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék
kivételével.
ba) Háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakók közös használatára szolgáló
helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a
központi fűtésből keletkező salakot is), a rongy, a söpredék, a hamu, korom, edény,
eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget,
kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és
gazdasági hulladék, a falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási
tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem
haladja meg a 10 kg-ot, térfogata az egynegyed köbmétert.
bb) Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom,
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.) valamint az azokhoz tartozó
területeken, illetőleg közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét).
c)
Veszélyes hulladék: a 2000. évi XLIII. törvény mellékleteiben felsoroltak; különösen:
olaj, oldószerrel átitatott fűrészpor, forgács, elhasznált akkumulátor, sav, hulladék
lúgok, növényvédő szerek maradékai, fáradt olaj hulladékok, bitumenhulladék,
aszfalthulladék, lakkok, festékek, stb.
d)
Ingatlan: minden belterületen lévő és a hozzá tartozó földrészlet, függetlenül attól, hogy
az épületet lakás, vagy nem lakás céljára használják.
e)
Települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: A
szolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az
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ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés
céljából történő rendszeres elszállítása.

(1)
(2)

25. §
Záró rendelkezések
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napjától
kell alkalmazni.
Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztasági feladatok
ellátásáról, a kommunális szemétszállításról szóló 5/1996. (II. 28.) rendelet, valamint az
ezt módosító 14/1996. (VIII. 29.), 2/1997. (I. 22.), 8/1997. (III. 26.), 19/1997. (XII. 17.),
5/1998. (VIII. 26.), 2/2000. (II. 9.), 7/2004. (III. 24.), 19/2005. (XII. 14.), 13/2006.
(VIII. 9.), 4/2007. (I. 31.), 7/2007. (II. 21.) és a 16/2007. (V. 23.) rendeletek.

Atkár, 2007. szeptember 5.
Benei Bertalan s.k.
polgármester

Dr. Jakab Csaba s.k.
jegyző

Záradék:
1.)
2.)
3.)

4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

A 22/2007. (IX. 5.) számú rendelet kihirdetve 2007. szeptember 5-én, kihirdetése
napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.
A 37/2007. (XII. 19.) számú rendelet kihirdetve 2007. december 19-én, 2008. január 1jétől lép hatályba.
A 19/2008. (IX. 10.) számú rendelet kihirdetve 2008. szeptember 10-én, kihirdetés
napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni a
folyamatban lévő ügyekben is.
A 20/2008. (XI. 26.) számú rendelet kihirdetve 2008. november 26-án, 2009. január 1jétől lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.
A 13/2009. (XI. 26.) számú rendelet kihirdetve 2009. november 26-án, 2010. január 1jétől lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.
A 7/2010. (III. 25.) számú rendelet kihirdetve és hatályba lép 2010. március 25-én,
rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.
A 12/2011. (V.12.) számú rendelet kihirdetve és hatályba lép 2011. május 12-én,
rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.
A 9/2012. (IV.23.) számú rendelet kihirdetve és hatályba lép 2012. április 23-án,
rendelkezéseit 2012. május 1. napjától kell alkalmazni.
A 12/2012. (VI.25.) számú rendelet kihirdetve 2012. június 25-én, rendelkezéseit 2012.
július 1-jétől kell alkalmazni.

Atkár, 2012. június 25.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző
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Melléklet az 22/2007. (IX. 5.) számú rendelethez
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Közszolgáltatási díjtételek a 2012. május 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra
A 120 literes hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező háztartások szemétszállítási díja:
Egyszeri ürítés:
453 Ft+ÁFA
Negyedéves díj:
5889 Ft+ÁFA
A 60 literes hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező háztartások szemétszállítási díja:
Egyszeri ürítés:
227 Ft+ÁFA
Negyedéves díj:
2951 Ft+ÁFA
80 literes zsák díja:
Egyszeri ürítés:
Negyedéves díj:

361 Ft+ÁFA
4693 Ft+ÁFA

