
 

Királyszentistván Község Önkormányzata 

7/1996.(IV.3.) Ör. sz. rendelete 

a közterületek tisztántartásáról, valamint a házi szemét 

 összegyűjtéséről és elszállításáról 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Királyszentistván Községi Önkormányzat közigazgatási területén, 

a közszolgáltatással ellátott területén lévő ingatlan tulajdonosra, használóra, kezelőre, 

(továbbiakban: tulajdonos) gazdasági tevékenységet folytató és szolgáltató jogi személyekre, 

valamint természetes személyekre egyaránt. 

 

II. Fejezet 

 

A közterületek tisztántartása 

 

2. §. 

 

A rendelet alkalmazása szempontjából a köztisztaság keretében gondoskodni kell a háztartási 

szemét elhelyezéséről, elszállításáról, közterületek tisztántartásáról. 

 

 

3. §.  

 

/1/ A község területén a gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút, járda és az utak  

     középvonaláig történő tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez  a    

     kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üres, illetőleg  használaton kívül álló    

     ingatlanra is kiterjed. 

 

/2/ A tulajdonos köteles az ingatlan mentén elhúzódó vízelvezető árkokat állandóan  

     tisztántartani és gyomtalanítani, járműbehajtók átereszeit karbantartani. 

 

/3/ Az ingatlan tulajdonosa köteles a gyalogutat, járdát a hótól megtisztítani és ha a terület  

     hótól, jégtől  síkossá válik, azt megfelelő síkosság gátló anyaggal (fűrészpor, homok,  

     salak,  murva, stb.) szükség esetén többször is felszórni.  

 

/4/ a gondozatlan gyalogút, járda tisztántartását (hótól, jégtől való megtisztítását) a községi 

önkormányzat a tulajdonos költségére elrendelheti. 

 

 

4. §. 

 

/1/ Ahol a gyalogos közlekedésre szánt útterület a járműközlekedésre szolgáló úttesttől nincs  

     felismerhetően elkülönítve, a rendelet alkalmazása szempontjából az ingatlan mentés  

     legalább 1 méter széles sávot kell gyalogútnak, járdának tekinteni. 
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/2/ Ha a szabályozási vonal és az ingatlan határvonala között beépítetlen területsáv van, azt a  

     területsávot is  az ingatlan tulajdonosa köteles tisztántartani. 

 

/3/ Ahol az ingatlan mentén elvonuló gyalogos közlekedésre szánt útterület mellett szilárd  

     burkolatú anyagból készült vízelvezető van, azt az ingatlan tulajdonosa köteles  

     megtisztítani. 

 

 

A közterületek tisztaságvédelme 

 

5. §. 

 

/1/ A községi terek, parkok tisztántartásáról a községi önkormányzat (továbbiakban:  

     önkormányzat gondoskodik. 

 

/2/ A közterületeket beszennyezni, azokon szemetet, hulladékot tárolni, papírt eldobálni,  

     továbbá szennyvizet, vagy más szennyező folyadékot kiönteni, kifolyatni tilos. 

 

 

6. §. 

 

/1/ Szemetet, hulladékot, állati tetemet közterületen tárolni, lerakni, kidobni tilos. 

 

/2/ Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

 

/3/ Aki a közterületet bármilyen módon beszennyezi, az a rendeletben meghatározott szankció  

     viselésén túl köteles a szennyeződést azonnal eltávolítani, továbbá amennyiben  

     tevékenységével kárt is okozott, azt köteles megtéríteni. 

 

/4/ Amennyibe n a közterület beszennyezője a szennyeződés eltávolítását nem végzi el, úgy az  

     önkormányzat azt a felelős költségére elvégezteti. 

 

7. §. 

 

/1/ Az építési, bontási tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, az építési, bontási anyagokat  

     úgy kell tárolni, hogy a környezet ne szennyeződjék. 

 

/2/ Az építés, bontás, vagy tatarozás helyét szükség esetén a környező  közterülettől       

     kerítéssel kell elzárni. 

 

 

8. §. 

 

/1/ Az üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti teret, gyalogutat, járdát a helyiség tulajdonosa  

     köteles a 3.§-ban foglaltak szerint tisztántartani. 

 

/2/ Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét 3  

     m körzetben állandóan tisztán tartani. Az árusításból keletkező szemetet, hulladékot    

     összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni. 
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Házi szemét összegyűjtése és elszállítása 

 

9.§. 

 

/1/ Háztartási szemét: a lakásokban, valamint a lakás céljára használt egyéb helyiségekben,  

     illetve lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken a rendeltetésszerű  

     használat során keletkezett szilárd hulladék, söpredék, salak, hamu, törött vagy hibás  

     edény, ablaküveg, papír, rongy, konyhai hulladék. 

 

/2/ 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. 

 

10. § 

 

/1/ Az épületekben, háztartásokban keletkező háztartási szemét eltávolítása az intézményes  

     szállítással biztosított. 

 

/2/ A lakosság részére tavasszal az önkormányzat által meghatározott időpontban az egyéb  

     hulladék díjmentes  elszállítására a szolgáltató lomtalanítást szervez. 

 

/3/ Királyszentistván község területén az intézményes szemétszállítás igénybevétele minden 

magán- és jogi személy részére kötelező. 

 

 

Az intézményes szemétszállításra vonatkozó szabályok 

 

11. §. 

 

/1/ A házi szemét elhelyezésére az önkormányzat közigazgatási területén szemétlerakó helyet  

     nem alakít ki, annak elhelyezését a szolgáltatóra bízza. 

 

/2/ A háztartási szemét elszállítása hetenként egy alkalommal történik a szolgáltató által  

     megjelölt napon. 

 

/3/
1
 

 

/4/ A szemétgyűjtő edény rendszeres tisztántartásáról és fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles  

     gondoskodni. 

 

/5/ A tulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanon belül köteles tárolni. Közterületre csak a  

     gyűjtési napon helyezhető ki, kivétel ha a közterület használatára engedélye van. 

 

/6/ A szolgáltató a közterületnek a tevékenységhez kapcsoló elszennyezését saját  

     hatáskörében köteles megszüntetni 

 

                                                 
1
  5/2013. (III.4.) rendelettel hatályon kívül helyezve 
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A szemétfuvarozás szolgáltatás díjazása 

 

12. §. 

/1/ A rendszeres hulladék szállításáért a szolgáltatást igénybe vevők díjat kötelesek fizetni a  

     szolgáltatónak. 

 

/2/ A szolgáltatási díj tartalmazza a szemét elszállítás, kezelés, és ártalmatlanítás ellenértékét. 

 

/3/
2
  

 

/4/ A szemétfuvarozás tekintetében a megkötött megállapodás alapján a jogviszony  

     közvetlenül a szolgáltató és tulajdonos között jön létre. 

 

/5/ A nem teljesített vagy hibás szolgáltatás esetén a tulajdonos a polgári jogszabályi szerint  

     élhet szankciókkal, illetve vehet igénybe jogorvoslatot. 

     

/6/ A település kommunális hulladékszállítását az Önkormányzattal kötött megállapodásban 

foglaltak szerint 2011. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig a Balatonalmádi 

Kommunális és Szolgáltató Kft.(Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) végzi.
3
  

 

Vegyes rendelkezések 

 

13. §.  

 

/1/
4
 

 

/2/ Ez a rendelet 1996. április 4.-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. A    

      rendelet 13.§ /1/ bekezdése 2005. október 22. napján lép hatályba 

 

/3/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1995. évi XLII. Sz. tv., a PTK, a  

     Belügyminiszter, illetőleg a Környezetvédelmi és Területfejlesztési miniszter rendeletében  

     meghatározott előírásokat is alkalmazni kell. 

 

Királyszentistván, 1996. április 3. 

 

 

                     

                    Tánczos Sándor sk.                                                   Harnos László sk. 

                        polgármester                                                            körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Királyszentistván, 2013. március 4. 

 

         Bencze Éva 

             jegyző 

                                                 
2
  A5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve. 

3
  A 5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet alapján beszúrva 

4
  A 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve. 


