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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
 

12/2003. (XI. 24.) számú 
r e n d e l e t e  

a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról  

  
 

Beloiannisz Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a település tiszta, esztétikus képének és tisztaságának kialakítása, 
fenntartása és védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy Beloiannisz község közigazgatási területén a 
köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat rendezze. 
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi 
személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed 
ki. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony 
hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 
(3 ) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 
(haszonélvezőjének), másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról 
pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek, illetve egyéb jogcímen használónak 
kell gondoskodni. 
(4) A település egész területén a szervezett hulladékszállításról az önkormányzat 
gondoskodik. 

Alapfogalmak 
2.§ E rendelet alkalmazásában: 
a) hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni 
szándékozik, vagy megválni köteles a 2000. évi XLIII. törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt hulladékkategóriák szerint; 
b) veszélyes hulladék: a 2000. évi XLIII. törvény 2. számú mellékletében felsorolt 
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy 
összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a 
környezetre kockázatot jelentő hulladék; 
c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, 
illetőleg a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt 
kezelhető más hulladék; 
d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és 
nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen 
keresztül; 
e) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék 
birtokosától átveszi, kezeli; 
f) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, 
beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő 
berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés 
felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást 
és oktatást; 
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g) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a 
szolgáltatásban - a 2000. évi XLIII. törvény 4. számú mellékletében felsorolt 
eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő felhasználása; 
h) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet 
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával - a 
2000. évi XLIII. törvény 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének 
alkalmazásával; 
i) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a 
környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba 
történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító 
eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is; 
j) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő 
elszállítás érdekében; 
k) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék 
birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, 
hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében 
történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; 
l) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és 
a fuvarozást is; 
m) tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon 
végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése. 

 
 

II. fejezet 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 
3.§ (1) A település területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok 
tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, 
hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-
mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, hulladéktárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. 
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 
megszüntetése a szennyeződést okozó szerv illetve személy feladata. 
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt 
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig 
(szegélyéig) terjed. 
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell 
tisztántartani (hóeltakarítás, a síkosság megszüntetése) függetlenül attól, hogy a 
hulladék üzleti tevékenységből származik-e. 
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz 
kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként 
többször fel kell hinteni. 
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 
 
4.§ (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek 
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan 
előtti szakaszra kiterjedően - az ingatlan tényleges használójának,  illetve 
tulajdonosának kötelessége. 
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(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden 
esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, 
illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan 
tulajdonosa gondoskodik. 
(4) A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet 
bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, 
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-
elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos. 
 
5.§ (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti 
területen) az építést végzőnek, illetve a kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 
(bonyolítónak) ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell 
gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az 
építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb 
szennyeződés ne keletkezzen. 
(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-
foglalási engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és 
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan 
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 
(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az 
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének 
hozzájárulásával lehetséges. 
(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 
órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a 
közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 
(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve hulladékot szállítani 
és helyezni. 
 
6.§ (1) Közterületen szennyező anyagot (hulladékot, rongyot, egyéb hulladékot) csak 
olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és 
csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződne, a 
szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés 
megakadályozásáról gondoskodni. 
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület 
szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után 
azonnal meg kell tisztítani. 
 
7.§ (1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban 
ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre vagy 
magánterületre ne kerüljön. 
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon 
károsítani tilos. 

 
8.§ (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen 
szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 
megrongálni. 
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejétmúlt 
hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék 
összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 
 
9.§ (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a 
kirándulóhelyek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek 
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elkerülése érdekében az említett területen hulladékot (üveg, papír stb.) szennyező 
vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos. 
(2) Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított hulladéktartóba lehet 
elhelyezni. 
(3) Aki közterületet, kirándulóhelyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, 
berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal 
gondoskodni. 
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az 
egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, 
sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy 
magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos. 
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet 
rendelkezik. 
 
10.§ (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges 
gépek, járművek tárolása közterületen tilos. 
(2) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
 
11.§ (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az 
esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. 
(2) A település területén lévő élővizekbe, belvízelvezető árkokba tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait hulladék lerakásával beszennyezni tilos. 
 
12.§ (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell 
elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 
- gyalogos közlekedési útvonalon, 
- az útkereszteződésben, 
- az úttorkolatban, 
- a kapubejárat elé, annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a 
járda között, 
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. 
(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el 
kell takarítani. 
 

 
III. fejezet 

A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás 
 
 

13.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 
összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által 
szervezett – VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. (8154 Polgárdi, 
Bocskai u. 39.) által végzett – köztisztasági közszolgáltatás útján történik. Az 
összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése az adonyi hulladéklerakó telepen történik. 

(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött 
megállapodás szerinti gyakorisággal, hetente egy alkalommal zártrendszerű 
kukásautóval végzi. 
(3) Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor a Polgármesteri Hivatal és a 
szolgáltatást végző között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen 
tájékoztatni kell. 
(4) A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a 
közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) 
jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak 
jogszabályban illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, 



 5 

illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató a rendszeres hulladékszállításba bevont 
valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. 
(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a hulladékot a következő 
munkanapon elszállítani. 
 
14.§ (1) A hulladékszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat 
kötelesek fizetni. 
(2) A díjat a képviselőtestület állapítja meg, a szolgáltatást végző vállalkozóval 
történt egyeztetést követően. 
(3) A lakossági hulladékszállítás díja ingatlanonként (ÁFA nélkül): 

a) a 110-120 literes edény egyszeri ürítési díja (egységnyi díjtétel) 279 forint, 

b) a 110-120 literes edény éves ürítési díja (heti egy ürítéssel) 14508 forint. 

(4) 
(5) A képviselőtestület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálja. A szolgáltatási díj 
beszedését szolgáltató, illetve az általa megbízott végzi. 
(6) Az ingatlan tulajdonosának, használójának a szolgáltatási díjat évente négy 
egyenlő részletben kell megfizetni a szolgáltató által megküldött számla alapján. 

(7) A szolgáltatási díj nem fizetése esetén a fizetésre kötelezettet az esedékességet 
követően, tartozásának rendezésére kell felszólítani és tájékoztatni arról, hogy a 
hátralék meg nem fizetése esetén fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. 
 
 
 
15.§ (1)  Az egyéb – nem háztartási hulladék – összegyűjtéséről és saját költségen 
történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 
(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekkel az egyéb – nem háztartási – hulladék elszállítására a 
szolgáltatást végző szerv külön megállapodást köt. 
(3) Az egyéb – nem háztartási – hulladék gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, 
javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a 
hulladék keletkezik. 
(4) Akinél rothadó vagy bűzös hulladék keletkezik, annak elszállításáról és 
megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni köteles. 

 
 

IV. fejezet 
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 
 

16. § (1) Aki a (4) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartást 
tanúsít – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg, vagy 
magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik – azzal szemben húszezer 
forintig terjedő helyszíni bírság, vagy ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki. 
 
(2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás lefolytatása és a bírság kiszabása a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
(3) Akivel szemben a (4) bekezdésben meghatározott magatartás miatt közigazgatási 
eljárás indul és ennek hatására az eljárás befejezése előtt a tiltott, közösségellenes 
magatartását vagy annak káros következményét megszünteti, vagy azt helyreállítja, 
a jegyző a közigazgatási eljárást bírság kiszabásának mellőzésével megszüntetheti. 
 
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, és vele szemben az (1) bekezdés 
szerint kell eljárni, aki: 
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a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem 
tartja rendben, gyomtól, gaztól, hulladéktól nem tisztítja meg; 

b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, továbbá ezen a 
területen a hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik; 

c) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja; 

d) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve 
mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem, vagy 
nem megfelelő módon gondoskodik; 

e) közterületen hulladékot helyez el, beleértve a kerti és kommunális 
hulladékot; 

f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el; 

g) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó 
módon rakja le; havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 
tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, 

felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja; 

h) a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékvíz-elvezető árokba 
szennyvizet vezet, önt; 

i) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 
hozzájárulás nélkül igénybe vesz; 

j) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál; 

k) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett 
felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg; 

l) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol; 

m) közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket vagy egyéb hulladékot 
engedély nélkül szállít, vagy elhelyez; 

n) alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és környékén keletkezett 
hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik; 

o) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezi. 

p) közterületen, nem a szabadtéri rendezvények alkalmával – a vendéglátó-
ipari egységek előkertjén kívül – szeszesitalt fogyaszt. 

 
 

V. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
 

17.§ (1) Jelen rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről - a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint - a jegyző gondoskodik. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik Beloiannisz Község 
Önkormányzat Képviselőtestületének a köztisztaságról, a települési környezet 
fenntartásáról valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 
5/1997. (IV.25.) Kt. számú rendelete, valamint az azt módosító 4/1999. (V. 17.) Kt. 
sz. rendelete. 
 
                       Rizojannisz Kosztasz                             Jenei Gergely  
                          polgármester sk.                                   jegyző sk.          

 


