TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

10/2007. (VI. 1.) rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl és a
közterületek tisztántartásáról

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 21. § (5) bekezdésében, a 23. §-ában és a 31. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya Tét város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül élı, mőködı, vagy tartózkodó
valamennyi természetes és jogi személyre, illetve nem jogi személyiségő egyéb szervezetre
terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) a települési szilárd hulladék komponenseire;
a.a.) háztartási hulladékra,
a.b.) egyéb szilárd hulladék körében a háztartási hulladékkal összetételében hasonló,
együttesen kezelhetı hulladékra,
a.c.) a biológiailag lebontható hulladékra (biohulladékra)
b) települési folyékony hulladékra
c) szelektív hulladékra.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes (különleges kezelést igénylı) hulladékra.
(5) A települési szilárd és biohulladék, valamint a szelektív hulladék kezelését (győjtés,
szállítás, hasznosítás) és ártalmatlanítását vállalkozási közszolgáltatási szerzıdés alapján a
Gyıri Kommunális Szolgáltató KFT (9024 Gyır, Kálvária u. 4-10.) látja el, míg a települési
folyékony hulladék kezelését és ártalmatlanítását ugyancsak vállalkozási közszolgáltatási
szerzıdés alapján a Hartl-Trans KFT (9021 Gyırszemere, Fı u. 2.) látja el, amely társaságok
az önkormányzat megkeresésére vállalták a közszolgáltatások ellátását és erre szerzıdés
kötését.
A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlantulajdonosokkal külön
szerzıdéskötés nélkül e rendelet alapján jön létre.
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(6) A közszolgáltató a Polgármesteri Hivatal által átadott adatokról és a nyilvántartásában
győjtött személyes adatokról más személynek, szervnek adatot nem bocsáthat rendelkezésére.
(7) A rendelet alkalmazásával összefüggı fogalom-meghatározásokat az 1. számú melléklet
tartalmazza.

2. § A város köztisztaságának megırzése érdekében mindenki köteles hatékonyan
közremőködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtıl, magatartástól, amellyel a
települési környezetet szennyezné, fertızné.

I.
A települési szilárd hulladék győjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása

3. § (1) A város belterületén, valamint az Ürgehegy lakott területén az önkormányzat
gondoskodik a települési szilárd hulladék rendszeres elszállíttatásáról.
A települési szilárd hulladék rendszeres kezelésébe (győjtés, szállítás) bekapcsolt területen a
szolgáltatás igénybevétele, valamint a közszolgáltatóval egyeztetett - rendszeresített szabványos tároló edényzet használata kötelezı.
(2) A települési szilárd hulladékot a gyıri hulladékkezelı telepen kell ártalmatlanítani.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4. § (1) A települési szilárd hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik.
A hulladék ingatlanon belüli győjtéséhez -az ürítési gyakoriság meghatározása mellettközszolgáltató az ingatlantulajdonos részére biztosítani köteles, hogy különbözı őrmértékő
győjtıedények közül választhasson.
(2) Amennyiben a heti egy szállítás nem elegendı, a közszolgáltatást igénybevevı további
ürítést igényelhet a közszolgáltatónál, amely köteles azt elvégezni meghatározott díj
ellenében.
A rendszeres szállítási nap megváltoztatásáról a közszolgáltatási tevékenységet ellátó - a
megváltozott szállítási napot megelızıen legalább 3 nappal - a Kisalföld megyei napilapban, a
Helyi TV-ben köteles a lakosságot tájékoztatni.
A közszolgáltató a szokásostól eltérı szállítás esetén családi házban a postaládában,
társasházban a lépcsıházban kihelyezett hirdetményben köteles azt közzé tenni.
(3) A települési szilárd hulladék győjtése az (1) bekezdésben meghatározott őrtartalmú
szabványos tároló edényzetben történik. Az igénybe vevı lakóhelyének változását köteles
jelezni a közszolgáltatónak.
(4) Az edényzetet a közszolgáltatást ellátó biztosítja.
(5) Az edényzet karbantartásáról, javításáról a tulajdonos gondoskodik.
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(6) A hulladékgyőjtı edényzetbe nem szabad maró, mérgezı, robbanó, folyékony, égı,
parázsló anyagot, állati tetemet, trágyát, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyezteti a szállítást végzı dolgozók testi épségét, egészségét, vagy a szállító jármő
mőszaki állapotában rongálódást idézhet elı. Nem helyezhetı el az edényzetben továbbá
olyan anyag, amely a gyıri hulladékkezelı telepen nem tárolható vagy nem ártalmatlanítható.
(7) A hulladékgyőjtı edényzetet - kivéve az állandó jelleggel közterületen elhelyezett
edényzeteket - az elszállítási, ürítési idıpontig az ingatlanon belül kell tárolni.
(8) A szállító (győjtı) jármő személyzete a hulladékgyőjtı edényzetet – a forgalom
akadályozása nélkül - az átadás-átvételre kijelölt közterületen veszi át és azt a kiürítés után az
átvétel helyére köteles visszahelyezni. Az átvételre kijelölt hely a közút szélétıl - útszegélytıl
2,0 m-nél távolabb nem lehet.
(9) A hulladékgyőjtı edényzet győjtés idejére történı kihelyezése, majd az ürítést követıen
annak visszahelyezése a szolgáltatást igénybevevı feladata.
(10) A konténerek közterületen történı elhelyezését az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat helyi szervével és a közszolgáltatást ellátó – szolgáltató –
képviselıjével az igénylınek kell egyeztetni, engedélyeztetni.
(11) A hulladékgyőjtı edényzetek (kuka vagy konténer) begyőjtésébıl és szállításából eredı
szennyezıdés megszüntetése a szállító feladata, míg a győjtés során keletkezı szennyezıdés
eltávolítása a hulladék termelıjének feladata.
(12) A győjtıedényzet rendeltetésszerő használatáról, tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl a
szolgáltatást igénybevevı köteles gondoskodni, kivéve a konténereket, melyek
tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl a közszolgáltatást végzı köteles gondoskodni.
(13) A konténerek karbantartásáról, javításáról, festésérıl (esztétikus állapotban való
tartásáról) a tulajdonos köteles gondoskodni.

(14) Tét vásártér és az ürgehegy zártkert területérıl az (1) bekezdéstıl eltérıen telefonos
értesítés alapján történik a szilárd hulladék elszállítása a közszolgáltatótól bérelt 2 db 5 m3-es
konténerbıl.
A konténerek bérleti díját és az elszállítás költségét az önkormányzat viseli.

A közszolgáltatás igénybevételének korlátozása, megtagadása

5. § (1) A hulladékgyőjtést végzı jármő személyzete, ha az edényzet olyan hulladékot
tartalmaz, mely összetömıdött, vagy befagyott, és így nem üríthetı, a szolgáltatás
igénybevételét az üríthetı mennyiség mértékéig korlátozhatja.
Az ingatlan tulajdonosa, illetve az edényzet használója köteles az így visszamaradt hulladékot
kiüríteni és a győjtıedényzetet használhatóvá tenni.
(2) A hulladékgyőjtést végzı jármő személyzete, ha az edényzetbe olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem minısül települési szilárd hulladéknak, annak elszállítását
megtagadhatja.
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(3) A győjtıedényzetekben a hulladék válogatása, turkálása, a "guberálás" tilos! Az így
keletkezett "szétszórt hulladék" elszállítását a közszolgáltatást végzı megtagadhatja.
(4) A győjtıedényzet mellé elhelyezett települési szilárd hulladékot, amennyiben nem a
közszolgáltatótól vásárolt hulladékgyőjtı zsákban helyezték el, a közszolgáltatást végzı nem
köteles elszállítani.

A háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék
elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása

6. § A gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem
elkülönítetten győjtött és a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott módon nem
hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékot (a hulladékgazdálkodási törvény 21. § (2)
bekezdésére figyelemmel) köteles az e rendeletben meghatározott közszolgáltatóval /lásd 1.§
(5) bekezdést/ elszállíttatni, illetve ártalmatlanítani. A közszolgáltatást végzı szerzıdést köt a
gazdálkodó szervezettel a hulladék elszállítására.

Lomtalanítás

7. § (1) A közszolgáltatást ellátó a közigazgatási területen évente egy alkalommal a lakosság
részére külön térítési díj nélkül lomtalanítási akciót végez. A Gyır és térsége
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulása keretében Tét városban hulladékudvar építését
tervezi. A hulladékudvar használatbavétele után a közszolgáltatást ellátó nem kötelezett a
lomtalanítás elvégzésére.
(2) A közszolgáltató a lomtalanítási akció idıpontjáról a polgármesteri hivatalt levélben, a
lakosságot hirdetés útján az összegyőjtés megkezdése elıtt 5 nappal elıbb köteles
tájékoztatni.
(3) A lomtalanítási akció során összegyőjtött hulladék kezelésérıl, esetleg további
hasznosításáról, értékesítésérıl a közszolgáltatást végzı szabadon rendelkezik.

II.
Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék) győjtése, kezelése

8. § (1) Az önkormányzat a város belterületén – elkülönülten a települési szilárd hulladék
győjtésétıl és kezelésétıl - gondoskodik a biológiailag lebontható hulladék (biohulladék)
begyőjtésérıl és elszállíttatásáról.
A biohulladék rendszeres kezelésébe bekapcsolt területen a szolgáltatás igénybevétele,
valamint a közszolgáltatóval egyeztetett – rendszeresített – szabványos tároló edényzet
használata kötelezı.
(2) Az edények egyedi, a közszolgálgatást igénybe vevıt azonosító címkével rendelkeznek.
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A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

9.§ (1) A biohulladék elszállítása heti két alkalommal, elıre meghatározott napon történik.
A szokásos szállítási nap megváltoztatásáról a közszolgáltató – a megváltozott szállítási napot
megelızıen legalább 3 nappal - köteles a lakosságot tájékoztatni.
A szolgáltatást igénybe vevı lakóhelyének változását haladéktalanul köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak.
(2) A biohulladék ingatlanon belüli győjtéséhez -az ürítési gyakoriság meghatározása melletta közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére biztosítani köteles, hogy különbözı őrmértékő
győjtıedények közül választhasson.
(3) Az edényzetet a közszolgáltató biztosítja. A győjtıedény rendszeres tisztítása és
fertıtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.
(4) A győjtıedénybe csak biohulladék helyezhetı. Ürítés alkalmával a győjtıjármő
személyzete szemrevételezéssel ellenırzi az edény tartalmát, és amennyiben az nem
biohulladékot tartalmaz, nem üríti ki.
Az így nem ürített edények ürítése a szilárd hulladékgyőjtés alkalmával történik meg.
(5) A hulladékgyőjtı edényzetet az ürítésig zárható helyiségben vagy zárható tárolóban kell
elhelyezni.

A települési szilárd hulladék és biohulladék győjtési, szállítási, kezelési és ártalmatlanítási
díja fizetés alóli mentesség, díj mérséklése

10. § (1) A rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont területen a települési szilárd és biohulladék
győjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása kötelezı díjfizetés mellett történik (a
továbbiakban: szolgáltatási díj).
(2) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, tényleges használója köteles a szolgáltatásokat igénybe
venni.
(3) A szolgáltatási díjat ingatlanonként, illetve önálló rendeltetési egységenként kell
megfizetni. Önkormányzati bérlemények esetében a szolgáltatási díjat a bérlı tartozik fizetni.
(4) Az üresen álló, önálló rendeltetési egységek után nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha az
üresedést a közszolgáltatást végzınek és az önkormányzatnak írásban bejelentik, és az
üresedés idıtartama az 1 hónapot (30 napot) meghaladja.
(5) A szolgáltatási díjfizetés alól - a közszolgáltatónál történı elızetes bejelentési
kötelezettség mellett - a szolgáltatást végzı költségére alanyi jogon mentesül a helyi
szociális rendelet alapján az ott feltüntetett jövedelmi viszonyokkal rendelkezı személy.

11. § (1) A szolgáltatási díjtételek megállapítása
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a) A települési szilárd hulladék szolgáltatási díjat az önkormányzat képviselı-testülete - a
közszolgáltatást végzıvel történı elızetes egyeztetés alapján – rendeletben állapítja meg.
b) A települési szilárd hulladék kezelésének díját a következı díjfizetési idıszakra – de
legalább egy évre – a díjfizetési idıszak kezdetének és végének megjelölésével kell
önkormányzati rendeletben meghatározni.
(2) A szolgáltatási díjfizetés a települési szilárd hulladék esetében negyedéves számlázással
utólag történik. Ettıl eltérni csak az érintett felek közös megegyezése alapján készült külön
szerzıdés esetén lehet.
(3) A szolgáltatási díj magában foglalja a győjtıedényzetek meghatározott idıpontokban
történı ürítését, gyıri hulladékkezelı telepre való szállítását, a hulladék kezelési és
ártalmatlanítási, valamint az évente 1 alkalommal kötelezıen végzendı lomtalanítási
költséget.
(4) Ha a hetente keletkezett hulladék mennyisége az edényzet őrtartalmát meghaladja, úgy a
szolgáltatást igénybe vevı külön edényzet igényt jelenthet be, annak biztosításáról
közszolgáltató köteles gondoskodni, külön térítés fejében. Az alapszolgáltatás feletti edényzet
igénylése esetén közszolgáltató 60 %-os ürítési ár felszámítására jogosult. A szolgáltatást
igénybe vevı a közszolgáltatónál vásárolhat külön erre a célra rendszeresített hulladékgyőjtı
zsákot, amelyet a szolgáltató az edényzettel egyidıben elszállít.

III.
Szelektív hulladék győjtése, kezelése

12. § A Képviselı-testület dönt a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl.
13. § (1) A város területén kialakított hulladékgyőjtı szigetek a közszolgáltatásba
bekapcsoltan mőködnek, üzemeltetıjük a közszolgáltató.
(2) Győjtısziget létesítése közterület-használati engedéllyel történik.
(3) A szelektív hulladékot a közszolgáltató négy frakcióban győjti.
(4) A kihelyezett győjtıedényekbe az azokon feltüntetett fajtájú hulladék helyezhetı el. A
hulladék csak a győjtıedényzetbe tehetı, a közterület szennyezése tilos!
(5) A szelektíven győjtött hulladékok átvétele, kezelése a közszolgáltató feladata.
(6) A begyőjtött hulladékot a közszolgáltató az edényzetekbıl – megállapodás alapján rendszeresen üríti.
(8) A hulladékgyőjtı szigetek elhelyezésének lehetıségét a 2. számú melléklet tartalmazza.
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IV.
Települési folyékony hulladékkezelés

14. § (1) Az önkormányzat a települési folyékony hulladék kezelését (győjtését, szállítását,
ártalmatlanítását) az egész város területén kötelezı helyi közszolgáltatással biztosítja.
(2) A települési folyékony hulladék kezelését és ártalmatlanítását a vállalkozási
közszolgáltatási szerzıdés alapján a vállalkozó látja el /lásd 1.§ (5) bekezdést/.
A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlantulajdonosokkal külön
szerzıdéskötés nélkül e rendelet alapján jön létre.
(3) A települési folyékony hulladék szállító jármőbe való áthelyezése és szállítása kizárólag
oly módon történhet, hogy ne idézzen elı szennyezést sem a győjtı területen, sem azon kívül,
sem közterületen.
(4) Települési folyékony hulladékot csak a Képviselı-testület és a szolgáltató közötti
szerzıdésben foglalt szennyvíz-tisztító telepen (ürítı helyen) szabad elhelyezni

A tulajdonos kötelességei

15. § (1) Közcsatorna hiányában - a közszolgáltatás bevezetéséig - a tulajdonos köteles
gondoskodni:
a) az ingatlanon keletkezı folyékony hulladéknak ingatlanon belül és az építési
hatóság által engedélyezett vízzáró, közmőpótló berendezésben való győjtésérıl oly
módon, hogy az ne idézzen elı talaj- vagy talajvízszennyezést,
b) a folyékony hulladéknak a közmőpótló berendezésbıl való elszállításáról.
(2) Az ingatlan tulajdonosa a helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán
települési folyékony hulladék keletkezik és győlik össze.
(3) A tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a szolgáltatónak.
(4) A tulajdonos köteles a Képviselı-testület által megállapított mindenkori települési
folyékony hulladék közszolgáltatási díjat - a díjfizetésre vonatkozó számla kézhezvételétıl
számított 15 napon belül - a szolgáltatónak megfizetni.

A szolgáltató kötelezettségei

16. § (1) A szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétıl számított 24 órán belül a
közszolgáltatást elvégezni.
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(2) A szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha
a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján
feltételezhetı, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem
engedhetı. Ez esetben a szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles.
Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthetı
települési folyékony hulladéknak, úgy a szolgáltató - a vizsgálat igazolt költségének a
megrendelıre történı áthárításával - a mindenkori jogszabályi elıírások figyelembevételével
megtagadja az elszállítást.
(3) Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó
iratokat öt évig megırizni.
V.
A közterületek tisztántartása, takarítása és a téli hóeltakarítási és síktalanítási
feladatok ellátása
Köztisztasági feladatok

17. § (1) A város közigazgatási területén a köztisztasági szolgáltatás és ellenırzés
megszervezéséért Tét Város Jegyzıje felelıs.
(2) A közterületek tisztántartásáról, az összegyőjtött hulladék elszállításáról Tét Város
Önkormányzata gondoskodik részben maga, részben az érintett ingatlantulajdonosok,
használók kötelezésével.

A közterületek szennyezésének megelızése

18. § (1) Tilos a közterületen történı minden olyan tevékenység, ami a közterület
szennyezésével jár.
(2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, mőtárgyakat,
mőalkotásokat beszennyezni, megrongálni.
(3) Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, - tárgyat (törmeléket,
homokot, hulladékot, papírt, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna
víznyelıjébe, csapadékvíz-elvezetı árkába szórni, önteni, vagy bevezetni.
(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegıjét
szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni nem szabad.
(5) A közterületen elhullott állatok eltávolításáról az önkormányzat haladéktalanul
gondoskodik.
(6) Minden olyan területen, illetıleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le az
önkormányzat gondoskodik a várható forgalomnak megfelelı mennyiségő közhasználatú
hulladékgyőjtı tartály elhelyezésérıl, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítésérıl
és tisztán tartásáról.
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(A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 15. §)
(7) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási
anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyezıdés indokolatlanul ne
keletkezzen.
(8) Az építést, felújítást, tatarozást végzı tulajdonos, kivitelezı az építési területen és
közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos
közlekedés lehetıségét köteles biztosítani.
(9) Az utcai hulladékgyőjtıkbe a hulladékgyőjtı térfogati jellemzıitıl lényegesen eltérı
hulladékot (nagy mérető tárgyak), valamint a lakásokban, intézményekben, kereskedelmi
egységekben stb. rendszeresen keletkezı kommunális jellegő hulladékot elhelyezni tilos.
(10) A piac és vásártér területének folyamatos tisztántartásáról az ott keletkezett hulladékok
elszállításáról, a téli síkosság elleni védelmérıl, a hóeltakarításról az önkormányzat
gondoskodik.
(11) Közterületen a gépjármővek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépı
hibák elhárítását célzó javítást.

A közterületek tisztántartása

19. § (1) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától az úttestig terjedı teljes terület;
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai, továbbá
c) tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésre és
körüljárásra szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1))
(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek elıtti járdaszakaszt a nyitva tartás
ideje alatt – ettıl eltérı megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a
hulladékot eltávolítani.
(A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (4))
(3) A közterület rendeltetésétıl eltérı célra (árusítás, építési-szerelési munka stb.) történı
használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles
tisztán tartani.
(A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (5))
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(4) Az (1), (2), valamint a (3) bekezdésekben fel nem sorolt közterületek tisztán tartásáról,
kaszálásáról, hulladék- és gyommentesítésérıl Tét Város Önkormányzata gondoskodik
részben maga, részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók kötelezésével.
(5) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a bérlı, kezelı stb. köteles gondoskodni a
közterületek tisztántartásáról.
(6) Bőzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterő jármővel
szabad szállítani. Szóródó jellegő anyagok belterületen csak letakarva szállíthatók. Ha a
közterületen szállított anyaggal a közterület szennyezıdik (olajfolyás, sárfelhordás,
anyagszóródás, stb.), a szennyezıdést elıidézı köteles azonnal gondoskodni annak
eltávolításáról. Amennyiben a szennyezıdést elıidézı személy kiléte ismeretlen, úgy a
szennyezıdés megszüntetése a közterület kezelıjének feladata.

Hóeltakarítás - síktalanítás

20. § (1) A 16. § (1) bekezdésben meghatározottak kötelesek ónos esıtıl, hótól vagy jégtıl
síkossá vált járdát reggel 8,oo óráig közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélı
anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé tenni, a járdáról a havat letakarítani,
ezt az idıjárástól függıen napközben is megismételni.
(2) A 16. § (2) bekezdésben meghatározottak kötelesek a nyitva tartási idı elsı órájában az
ónos esıtıl, hótól vagy jégtıl síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen
környezetkímélı anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé tenni, a járdáról a
havat letakarítani, ezt az idıjárástól függıen a nyitva tartási idıben megismételni.
(3) A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén - a
folyóka és víznyelı szabadon hagyásával -, a 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járda szélén
kell összegyőjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelı terület szabadon
maradjon.
(4) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos
elhelyezni:
- útkeresztezıdésben,
- úttorkolatban ( 8 m-en belül),
- kijelölt gyalogosátkelı helyen,
- kapubejáró elé - annak teljes szélességében,
- tömegközlekedési jármő megállójában (autóbuszmegálló), ott az úttest és járda közé,
- közszolgáltatási felszerelési tárgyak (vízelzáró, víznyelı, közvilágítási lámpaoszlop, tőzcsap,
hirdetıoszlop, stb.) mellé - köré.

A közterületek tisztántartására, a hóeltakarításra és síktalanításra vonatkozó
rendelkezések ellenırzése

21. § (1) A rendeletben meghatározott szolgáltatói tevékenységek:
-a szilárd hulladékgyőjtéssel, hulladékszállítással, kezeléssel, ártalmatlanítással kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésének ellenırzésérıl a jegyzı gondoskodik;
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-a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenırzésérıl az érdekelt
szakhatóságok közremőködésével a jegyzı gondoskodik;
- a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 17. § (1) b) pontja).

Egyéb rendelkezések

22. § (1) Szabálysértést követ el, és 15.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet
4.§ (5), (6), (10), (11), és az 5. § (3) bekezdésében elıírt kötelezettséget megszegi.
(2) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet a 19.
§ (2), (3), (4), (7), (8), (9), (11), 20. § (1), (2), (3), (5), (6), a 21. § (1) bekezdésében
foglaltakat megszegi.
(3) A jegyzı szabálysértési bírság helyett a Hgt.49.§-a értelmében a
217/2001.(XII.21.)Korm.rendelet 1.és 2.§-a szerinti hulladékgazdálkodási bírságot is
kiszabhat.

Záró rendelkezés

23. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejőleg a 2/2005. (I. 26.) rendelete hatályát veszti.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Kihirdetési záradék:

A rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. május 29-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:

2007. június 1.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı
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1. számú melléklet a 10/2007. (VI. 1.) rendelethez

Fogalom meghatározások
a) Hulladék ártalmatlanítás: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
b) Hulladék begyőjtés: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
c) Hulladék győjtés: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
d) Hulladék hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy
a szolgáltatásban - a Hgt. 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének
alkalmazásával - történı felhasználása;
e) Hulladék – szemét győjtı edényzet: az utcán keletkezı csikk, gyümölcs és gyümölcs
maradványok, egyéb papír hulladékok elhelyezésére szolgáló külön tároló edényzet.
f) Hulladék kezelés: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
g) Hulladék szállítás: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
h) Hulladék tárolás: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
i) Hulladékgazdálkodás: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
j) Hulladékkezelı: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
k) Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló útterület, amely az ingatlan telekhatárától az
úttest széléig terjed. Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a
járdaszegélyig változó szélességő és minıségő /még üres, füves rész vagy virágos) sáv is
van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni;
l) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része
(épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);
m) Köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -,
valamint a közterületek tisztán tartása;
n) Köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, megbízás vagy szerzıdés alapján a
közterületek tisztán tartása, valamint a települési szilárd hulladék szállítása, kezelése,
ártalmatlanítása és hasznosítása;
o) Önálló rendeltetési egység: helyiség, vagy egymással belsı kapcsolatban álló fı- és
mellékhelyiségek mőszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az
épület közös közlekedıjébıl nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára
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önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethetı (pl. üzlethelyiség, egy lakás vagy egy
szállodaépület);
p) Települési hulladék: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
q) Veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel
vagy többel rendelkezı, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentı hulladék;
r) Tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész, helyiség tulajdonos, kezelıje, haszonbérlıje,
használója, haszonélvezıje;
s) Termelı: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint;
sz) Térségi célú hulladékkezelı telep: több településen keletkezı települési szilárd
hulladékból legalább 100 000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelı mennyiség
kezelésére szolgáló létesítmény;
t) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és
síkosságmentesítése, illetıleg pormentesítése;
u) Tömegforgalom: A területet illetve a létesítményt óránként legalább 10 fı látogatja;
v) Úttest: jármővek közlekedésére szolgáló útterület - függetlenül annak szélességétıl és
az útburkolat minıségétıl;
w) hulladék: a Hgt. 3.§-ában foglaltak szerint;
x) folyékony hulladék: a Hgt. 3.§-ában foglaltak szerint;
y) települési szilárd hulladék: a 213/2001.(XI.14.)Korm.r. (továbbiakban Korm.r.) 3.§ában foglaltak szerint;
z) biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): a Korm.r. 3. §-ában foglaltak szerint
zs) hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a Korm.r. 3. §-ában foglaltak szerint
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2.számú melléklet a 10/2007. (VI. 1.) rendelethez

A szelektív hulladékgyőjtı szigetek helyszínei Tét városban

1. Széchenyi u. – Kodály Z.u. keresztezıdése
2. Debrecen u. – az általános iskola mellett
3. Kisfaludy u. – ABC mellett
4. Gyıri u. – Gyömörei u. keresztezıdése

