Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a
köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Ellend község Önkormányzatának képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások
kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. Tv. 2.§-a és a helyi önkormányzatokról szóló
– többször módosított – 1990. évi LXV. Tv. 16.§. /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján,
figyelemmel az e törvényekben, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggı tevékenységrıl szóló – többször módosított-1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM. Együttes
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja, hogy Ellend község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az
ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak
megfelelıen rendezze.
2.§
(1)
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre terjed ki.
(2)
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra és az azokkal összefüggı tevékenységre.
3.§
A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsırendő közegészségügyi érdek, ezért
ennek elımozdításában mindenki köteles hathatósan közremőködni, és ennek érdekében a
szennyezıdést, fertızést eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni.
4.§
Az e rendelettel összefüggı tevékenység végrehajtásának ellenırzésérıl a jegyzı köteles
gondoskodni.
Értelmezı rendelkezések
5.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ közigazgatási terület: a község önkormányzatának mőködési területe, amely belterületbıl
és külterületbıl áll,
b./ köztisztaság: a település belterületén lévı közutakon, tereken, járdákon és ezekhez tartozó
mőtárgyakon, továbbá a közcélú zöldterülteken keletkezett személy összetakarításáról,
elszállításáról a közterületek állandó tisztántartásáról, szükség szerinti portalanításáról való
gondoskodás,

c./ közterület:
- Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok, valamint
az állam tulajdonában lévı ingatlanok,
- Az országos közutaknak a község közigazgatási területét átszelı része,
- A belterületi földrészletek, illetıleg építmények közhasználatra átadott része,
d./ köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása,
e./ települési szilárd hulladék: az ingatlanok keletkezı háztartási és egyéb szilárd
halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék és a radioktív hulladék kivételéve,
f./ háztartási hulladék (személyt): lakásokban, lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségekben a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területen, valamint
intézményekben, irodákban keletkezett szilárd hulladék, pld. Salak, rongy, söpredék, hamu,
korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, ideértve a mőanyag
konzervdobozt, üveget, kerti és gazdasági hulladékot, falombot, nyesedéket stb.
g./ egyé szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mérető berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területen, illetıleg
közterületeken keletkezett szilárd hulladék (személyt).
h./ zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti
burkolatokat és az építmények területét is,
i./ parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja a
murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és szegéllyel elválasztott úttest és járda
közötti szigetet is,
j./ lakás és helyiségei: lakótelken a lakóépületben és a lakóépület melléképületében huzamos
emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek,
k./ tárolóedény: kuka, tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy mőanyag zsák.
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
6.§
(1)
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának,
haszonélvezıjének, másnak a használatában lévı ingatlanok tisztántartásáról, pedig a
használati joggal rendelkezı bérlınek kell gondoskodnia.
(2)1 Ellend község belterületén az önkormányzat kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként
az ingatlan tulajdonosoknál keletkezı települési hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást ( a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. Az önkormányzat a
közszolgáltatást a DÉL-KOM Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. útján látja el. Az
önkormányzat belterületén és lakott külterületén a közszolgáltatás igénybe-vétele kötelezı.
(3)2 A közszolgáltató heti egyszeri alkalommal üríti a tárolóedényeket, melynek
szabványmérete 110 l.
(4)3,4Az önkormányzat a közszolgáltatás díját a lakosságtól átvállalja, és azt közszolgáltató
részére havonta a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint megfizeti.
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Módosította a 13/2002. (XI.25.) r. Hatály: 2003. január 1.
Beiktatta a 13/2002. (XI.25.) rendelet Hatály 2003. január 1.
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Beiktatta a 13/2002. (XI.25.) rendelet Hatály 2003. január 1.
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(5)5,6 A lakossági kommunális hulladék elszállításáért az ingatlan tulajdonosa - a
szolgáltatóval kötött szerzıdés alapján – köteles a szolgáltató felé díjat fizetni.
(6)7,8,9,10,11,12 A hulladékszállítás díja 2008. január 1-tıl 165 Ft + ÁFA/ürítés.
(7)13
15
(8)14
Az önkormányzat, – kérelemre – havi 550 Ft díjtámogatást biztosít annak az
állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı ellendi lakosnak, aki az önkormányzat illetékességi
területén végzendı kommunális beruházáshoz késedelem nélkül hozzájárulást teljesít, a
hulladékszállítási díjat a szolgáltatónak is idıben megfizeti, sem neki, sem együttlakó
hozzátartozójának, az önkormányzattal szemben, sem adó sem egyéb tartozása nincs.

(9)16

A kérelem beadása és a befizetés igazolása jún. 25-ig és dec. 3-ig történhet.

(10) Késedelmes befizetés esetén nem adható díjtámogatás mindaddig, amíg a kiesett
hónap(ok)ra nemcsak a lakáscélú elı-takarékossági pénztári részlet és a hulladék szállítási
díj, adó és egyéb tartozás, hanem az adott hónapra, az éves kommunális adó 1/12 része is
befizetésre nem kerül.
(11) A díjtámogatást az önkormányzat: évi 2 alkalommal (július 31. és január 31.-ig)
nyújtja a kérelmezı részére.
(12) E díjtámogatásra nem jogosult, aki az önkormányzat szociális rendelete alapján
lakásfenntartási támogatásban részesül.
(13) A képviselı-testület a (8) bekezdésben meghatározott hatásköre gyakorlását a
polgármesterre ruházza át.
(14) 17 a/ havi díjtámogatás megállapításáról a képviselı-testület, vagy a képviselı-testület
által átruházott hatáskörében a polgármester határozattal vagy végzéssel dönt.
b/
a döntésre jogosult egyszerősített határozatot hozhat, amennyiben döntése a
Ket. 72.§ (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
(15) A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezést a képviselı-testülethez lehet
benyújtani.
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Hatályon kívül helyezte a 16/2003. (XII.30.) r. Hatály: 2004. január 1.
(5)-(8) bekezdést beiktatta a 13/2002. (XI.25.) rendelet Hatály 2003. január 1.
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Módosította a 16/2003. (XII.30.) rendelet
7
Módosította a 16/2003. (XII.30.) r. Hatály: 2004. január 1.
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Módosította a 18/2004.(XII. 1.) számú rendelet. Hatály: 2005. január 1.
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Módosította a 14/2005.(XII. 19.) számú rendelet. Hatály: 2006. január 1.
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Módosította a 4/2006.(III. 24.) rendelet. Hatály 2006. január 1.
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Módosította a 9/2006.(XII. 11.) számú rendelet. Hatály: 2007. január 1.
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Módosította a 9/2007. (XII.11.) rendelet. Hatály: 2008. január 1.
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Hatályon kívül helyezte a 16/2003. (XII.30.) rendelet 2004. január 1-tıl
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Módosította a 16/2003. (XII.30.) rendelet. Hatály: 2004. január 1.
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Módosította a 12/2004. rendelet. Hatály: 2004. január 1.
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Beiktatta a 12/2004. rendelet. Hatály: 2004. január 1. (9-13.)
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Beiktatta a 11/2005. (X.17.) rendelet. Hatály: 2005. november 1.
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7.§
(1)
A község területén lévı ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek
ingatlanukat megmővelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadonélı
bokortól, parlagfőtıl megtisztítani.
(2)
Magánszemélyek, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb
szervezetek tevékenység következtében közterületén keletkezett szennyezıdés megszüntetése,
a szennyezıdést okozó szerv, illetve személy feladata.

8.§
(1)
Köztisztasági szempontból járdának minısül az a község belterületén lévı, gyalogos
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest
széléig, szegélyéig terjed.
(2)
Az ingatlan elıtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának a kötelessége.
(3)
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egysége, üzlethelyisége elıtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a személy
üzleti, illetve üzemi tevékenységbıl származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó
eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(4)
A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növı gaz kiirtása
különösen a fő szükség szerint nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló
ágak és bokrok megfelelı nyesése.
(5)
Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság-mentesítését a
jegyzı a rendszeresen mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén
elvégeztetheti. E munkák elvégzése a tényleges használó, illetve tulajdonosa költségére
történik.
(6)
Ónos esıtıl, jégtıl, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsıt a szükséghez
képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, főrészpor stb.) kell használni. E célra tüzelés után
visszamaradt darabos anyagot, valamit utisót, mőtrágyát használni nem szabad, A szóróanyag
beszerzésérıl a tisztántartása kötelezettnek kell gondoskodni.
(7)
A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartása kötelezettnek úgy kell
elvégezni, hogy az balesetet ne okozzon.
9.§
(1)
A közterületen lévı árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek, hídgyőrők
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elıtti
járdaszakaszra terjedıen – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.

(2)
Jármőbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.
(3)
A csapadékelvezetı árokban szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni nem
szabad.
(4)
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, úgy különösen szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tőz- és robbanásveszélyes anyagot a közcsatorna víznyelı
aknájába, vagy a csapadékvíz elvezetı árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni
tilos.
10.§
(1)
Építési terülten és az építkezés közvetlen környékén az építést végzı kivitelezınek
kell biztosítani a tisztaságot.
(2)
Közterületen bárminemő burkolat (úttest, járda) felbontása csak a jegyzı, az országos
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelıjének hozzájárulásával lehetséges.
Közterületén építési anyagok egy hétig lehet tárolni.
(3)
Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésıbb a munka befejezésétıl számított 3 napon belül a
kivitelezést végzı szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell
állítani, illetıleg meg kell tisztítani.
(4)
Közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni
nem szabad.
11.§
(1)
Közterületen szennyezı anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a
szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a
terület szennyezıdne, a szennyezıdés elıidézıje köteles azt eltávolítani és további
szennyezıdés megakadályozásáról gondoskodni.
(2)
Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület
szennyezıdik, a szennyezıdés elıidézıjének azt a fel, vagy lerakás elvégzése után nyomban
meg kell tisztítania.
12.§
(1)
A települések közterületén tilos jármővet mosni, olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyezıdést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen
munkákat úgy kell végezni, hogy szennyezıdés közterületre ne kerüljön.
(2)

Gondozott zöldterületre jármővel ráhajtani, azon parkolni nem szabad.
13.§

Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegıjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti vagy élısdiek részére táptalajt nyújthat, sem a közterületen, sem magánterületén
elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel)
szennyezni tilos.
14.§
A település területén lévı tavakban, élı vízfolyásokban, belvízelvezetı árkokba, tisztítatlan
szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait személy vagy egyéb hulladék elrakásával
beszennyezni nem szabad, a szennyezıdést meg kell akadályozni.

15.§
(1)
Az önkormányzat belterületén a települési szilárd hulladék összegyőjtése, elszállítása
és ártalommentes elhelyezése a szolgáltató által végzett köztisztasági közszolgáltatás útján
történik.
(2)
A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött
megállapodás szerinti gyakorisággal, zártrendszerő kukásautóval, meghatározott napokon
végzi.
(3)
A szolgáltatás igénybe vétele kötelezı. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával
szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben
szüneteltetheti, illetıleg korlátozhatja. A Szolgáltató egyébként a rendszeres
személyszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles
teljesíteni.
16.§
(1)
A keletkezı szemét mennyiségének megfelelı számú, fedhetı szemétgyüjtı edény
beszerzése, ennek elhelyezése, pótlása, javítása, tisztántartása és fertıtlenítése a tulajdonos
kötelessége. A szemétgyüjtı edényeket más célra használni nem szabad.
(2)
Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás
céljából a szolgáltatás végzı szerv rendelkezésére kell bocsátani. A tárolóedények, szemetes
zsákok kihelyezése a szállítási napokon a tulajdonost kötelessége, a közlekedés akadályozása
nélkül. A tárolóedények ürítése a szolgáltatást végzı feladata. A tárolóedényt a kiürítés után a
közterületrıl haladéktalan el kell vinni.
(2)
A szemétszállítást a Szolgáltatónak úgy kell megoldani, hogy a személt
felhalmozódására ne kerüljön sor.
17.§
(1)
Az egyéb – nem háztartási személt – összegyőjtésérıl és saját költségen történı
elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha az nem állapítható meg, az
elszállításról Az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni. Az ilyen szemetet szállításig
olyan helyen kell összegyőjteni és tárolni, ahol ez a környezetet nem szennyezi és a forgalmat
nem akadályozza.

(2)
Akinél rothadó vagy bőzös szemét, hulladék keletkezik elszállításáról haladéktalanul
gondoskodnia kell.
18.§
(1)
Minden magán- és közcélú illemhelyet – beleértve a vizeldét és a nyitott gödrő
illemhelyeket is – állandó használható állapotban, jó karban és tisztán, vízmentesen kell
tartani.
(2)
A fekáliatárolókat (árnyékszékeket, latrinákat) a szükséghez képest ki kell üríteni és
tartalmukat el kell szállítani.
(3)
A telken keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezése csak zárt,
szivárgásmentes tárolóban történhet.
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenırzése
19.§
A közterületen, továbbá az építési felvonulási területen – amennyiben azok a közösség
számára megnyitottak – a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenırzésérıl a jegyzı
gondoskodik.
20.§
(1)
Aki az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi szabálysértést követ el, és 10.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2)

Szabálysértést követ el az aki:

a./ az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja rendben,
gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadonélı bokortól, parlagfőtıl nem tisztíja meg,
b./ szemetet halmoz fel,
c./ az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik, illetve ha
tevékenységi körében a közterületen okozott szennyezıdést nem szünteti meg,
d./ az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt, hídgyőrőt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan elfolyását nem biztosítja,
e./ a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt gaz nem
írtja, a kinyúló ágak, bokrok nyesésérıl nem gondoskodik,
f./ gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
g./ szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó
utcai aknákba, illetıleg a csapadékelvezetı árokba vezet, önt,
h./ árnyékszéket és pöcegödröt nem a rendeletben meghatározott módon és idıszakban tisztít,
i./ közterületet, illetve a lakásra, emberi közösségi tartózkodásra szolgáló épületek közösen
használt részeit beszennyezi és az általa elıidézett szennyezıdést vagy szemetet nem takarítja
el,
j./ a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkok,
k./ közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket, szemetet engedély nélkül szállít vagy
elhelyez,

l./ önkormányzati tulajdonú közterületen bárminemő burkolatot a jegyzı hozzájárulása nélkül
felbont,
m./ a település területén lévı tavakban, élı vízfolyásokba, belvízelvezetı árokba tisztítatlan
szennyvizet, trágyalevet levezet, a befolyást nem akadályozza meg, partjait szemét, vagy
egyéb hulladék lerakásával beszennyez,
n./ telken keletkezett házi szennyvizet nem zártrendszerő tárolóban helyez el.
Záró rendelkezések
21.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Ellend, 1999. június 25.
Hornung György sk.
Polgármester

Hendzselné Papp Ilona sk.
körjegyzı

Záradék:
E rendelet Ellend község területén kihirdetésre került.
Ellend, 1999. július 27.

Hendzselné Papp Ilona sk.
Körjegyzı sk.

