OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testülete
5/2005 ( II.24.) öK. sz. rendeletével módosított 19/ 2002. ( XII. 13.) Önk. sz.
rendelete
a település tisztaságáról
( egységes szerkezet )
Okány község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Okány . község
tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket
figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Okány község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa,
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak
megfelelően 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 egyaránt kiterjed. Nem terjed ki
a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az
azokkal összefüggő tevékenységre.
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsôrendû közegészségügyi érdek,
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közremûködni, a
szennyezôdést, fertőzést eredményezô tevékenységtôl, illetôleg magatartástól tartózkodni.
(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának
(haszonélvezôjének, másnak a használatában lévô ingatlanok tisztántartásáról pedig a
használati joggal rendelkezô bérlônek) kell gondoskodni.
(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.
2. §
(1) Alapfogalmak:
a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék;
b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben
és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fûtésbôl
keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír,
konyhai hulladék (ideértve a mûanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági
hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység
gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezô mennyisége nem haladja meg a
rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minôsülô mennyiséget, mely 15 liter,

c) nem háztartási szemét: 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 mennyiségû anyag, továbbá tûz- vagy robbanásveszélyes, mérgezô, illetve fertôzô
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 mûködési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem;
d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékû berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetôleg
közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkezô, a
b) pontot meghaladó mennyiségû hulladék, építési törmelék;
e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a
települési szilárd hulladék kezelése;
f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság
mentesítése, illetôleg pormentesítése;
g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyûjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lerakóhelyre való elszállítása.
3. §
(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos!
A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen
szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyezô vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegôjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élôsdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!
(5) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetôbe szállítani.
Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a polgármesteri
hivatalnál azonnal be kell jelenteni.
4. §
(1) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevô 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját
költségen elszállítani.
5. §
(1) A település területén lévô tavakba, holtágakba, élô vízfolyásokba, belvízelvezetô árkokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezni tilos!
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6. §
(1) Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területén
szeméttelepet nem tart fenn. A település területéről a keletkezett háztartási és egyéb
szemetet engedéllyel rendelkező lerakóba, illetve ártalmatlanítóba kell szállítani.” (1)
(2) A szolgáltató a háztartási szemét elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás
szerinti gyakorisággal hetente, csütörtöki napon reggel 8 órától
zárt rendszerű
kukásautóval végzi.” (2)
.
7. §
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyûjtése,
elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett –
Saubermacher Békés Hulladékgyüjtő Kft. 5600. Békés Verseny u. 4.sz. alatti telephellyel
rendelkezô vállalkozó által végzett – köztisztasági közszolgáltatás útján történik.
(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás
szerinti gyakorisággal – hetente, csütörtöki napon reggel 8 órától – zártrendszerû
kukásautóval végzi.
(3) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor a polgármesteri hivatal és a szolgáltatást
végzô szerv között egyeztetett idôpontban, amelyrôl a lakosságot elôzetesen tájékoztatni
kell.
(4) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban illetve a
jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetôleg korlátozhatja.
A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos
tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.
(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő
munkanapon elszállítani.
8. §
(1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles a rendelkezésére bocsájtott
zárt szemétgyüjtőben az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható
legyen. Ha időjárási viszonyok miatt az ingatlan nem megközelíthető akkor a
tulajdonosok a gyüjtőutak ( portalanított műutak ) mellett helyezhetik el a
szabványméretű kukáikat.
(2) Minden szállítás alkalmával maximálisan 1 db 110 literes szabványméretû kukának
megfelelô fedhető gyüjtőedény
helyezhetô el az ingatlan elôtt. A gyüjtőedények,
ürítése a szolgáltatást végző feladata.
(2) A keletkezô szemét mennyiségének megfelelô számú fedhető szemétgyüjtô edény
pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése az ingatlan tulajdonos, illetve használó
kötelessége.
(4) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás
céljából a szolgáltatást végzô szerv rendelkezésére kell bocsátani.
(5) A szemétgyûjtô edénybe nem szabad mérgezô, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan
anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végzô dolgozók testi épségét és
egészségét vagy a szállítójármûben rongálódást okozhat.
(6) Ha a szolgáltatást végzô szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyûjtôedénybe olyan
tárgyakat helyeztek el, amely nem minôsül szállítható szemétnek annak szállítását
megtagadhatja.
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9. §
(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők külön szolgáltatási díjat nem kötelesek
fizetni.
(2) A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletô díjat a képviselô-testület a szolgáltatást
végző vállalkozóval történt megállapodás szerint fizeti.
10. §
(1) Az egyéb – nem háztartási szemét – összegyûjtésérôl és saját költségen történô
elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.
(2) Az egyéb – nem háztartási – szemét gyûjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása,
pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertôtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik
(3) A település területén lévő vállalkozások, intézmények kötelesek a szolgáltatóval
szerződést kötni a náluk keletkezett nem háztartási szemét elszállítására. (3)
(4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb –
nem háztartási – szemét gyûjtésére szolgáló gyûjtôedényeket, általában a tulajdonos,
használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyûjtô tartályokkal együtt kell
elhelyezni.
(5) Akinél rothadó vagy bûzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és
megsemmisítésérôl haladéktalanul gondoskodni kell.
11. §
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt
ne okozzon.
(2) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelôberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberendezést ôrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelôberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható,
illetôleg a tûz eloltható.
(6) A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
12. §
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minôsülô cselekmény nem valósul meg
– szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képezô ingatlant nem mûveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
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az a vállalkozó aki a vállalkozásával összefüggésbe keletkezett nem háztartási
szemét elszállítására nem köt szerződést a szolgáltatóval (4)
c) (5)
d) szemetet felhalmoz,
e) a szemétgyûjtô edénybe mérgezô, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végzô
dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármûvet veszélyeztetô anyagot helyez el,
f) közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat
nem tisztítja meg,
g) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
gyûjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
h) a településen lévô tavakba, holtágakba élôvízfolyásokba, belvízelvezetô árokba
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezi,
i) a rothadó bûzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítésérôl haladéktalanul
nem gondoskodik,
k) avar és kerti hulladékok nyílt téren történô égetését nem a rendeletben foglaltak szerint
végzi
szabálysértést követ el.
b)

13. §
Ez a rendelet 2003.január 1-én lép hatályba, kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Okány, 2002. december 13
P. H.
Fekete Zoltán
polgármester s. k.

Macsári István
jegyzô s. k.

Kihirdetve: 2002. december 13.
Okány, 2002. december 13.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2005. március 1.
Macsári István
jegyző
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

5/2005 (II. 24.) ÖK. sz. rendelet 1. §. megállapított szöveg
5/2005 (II. 24.) ÖK. sz. rendelet 2. §. megállapított szöveg
5/2005 (II. 24.) ÖK. sz. rendelet 3. §. megállapított szöveg
5/2005 (II. 24.) ÖK. sz. rendelet 4. §. megállapított szöveg
5/2005 (II. 24.) ÖK. sz. rendelet 5 §. Helyezte hatályom kívül
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