Kistokaj község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/1996. (IV.1.) sz. rendelete
a köztisztaság fenntartásáról

Kistokaj község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 1. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, valamint az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM.
Köztisztaságról szóló rendelet alapján megalkotja a helyi köztisztaságról szóló rendeletét.

Általános rendelkezések

1.§.

(1) A rendelet célja, hogy a községben a köztisztaság, környezetvédelem érvényesüljön és
ezzel a község általános környezeti kultúrája javuljon.
(2) A környezeti kultúra fenntartása a lakosság elsőrendű
előmozdításában mindenki hathatósan köteles közreműködni.

érdeke,

ezért

annak

(3) A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területére, az ott lakó vagy tartózkodó
magánszemélyekre és jogi személyekre.

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2.§.
(1) A belterületi ingatlanok előtti közterületnek számító utak (az út tengelyéig) és
gyalogjárók, valamint vízelvezető árkok és patakmeder, továbbá a járda és az úttest között
lévő fásított füves terület (sáv) tisztántartása, a fű nyírása az ingatlant használó
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő, stb.) kötelessége.
(2) A gépjármű behajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az
ingatlan használójának kötelessége.
Jármű üzemeltetése, anyagok szállítása közben keletkezett szennyeződések eltávolítása, az
okozott rongálódások kijavítása az ingatlan használójának kötelessége.

Lezárva: 2013. december 13.

(3) A lakott területen kívüli dűlőutak, határmezsgyék és árokpartok tisztántartása a
gyomnövények irtása, a növényvédelmi munkák elvégzése, a mezőgazdasági ingatlant
használó kötelessége.

3.§.
(1) Az ingatlan használója köteles az ingatlant érintő vagy azon átfolyó patakmedret szükség
szerint tisztítani és a víz szabad lefolyását biztosítani.
(2) Üzlethelyiségek, elárusítóhelyek, vendéglátóipari egységek, középületek előtti közterület
állandó tisztántartása az üzemeltető, használó kötelessége függetlenül attól, hogy a szemét
az üzleti tevékenységből származik-e.
(3) A község közterületén tilos járművet mosni, továbbá olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
A lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés
utcára ne kerüljön.
(4) Az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hótól való megtisztításáról megrongálás nélkül
kell gondoskodni.

Az épületek és környezetük tisztántartása

4.§.
(1) A használó köteles az épületet és környezetét tisztán tartani, takarítani.
(2) Közterületre nyíló ablakban porolást végezni csak reggel 7 óra előtt lehet.
(3) A tüzelőanyag szállításakor keletkezett szemetet, hulladékot a használó köteles
haladéktalanul eltakarítani.
(4) Az árnyékszéket használható állapotban és tisztán kell tartani.
(5) A trágyatelepet úgy kell elhelyezni, illetve kezelni, hogy onnan közterületre trágyalé,
hulladék ne jusson ki, az ide vonatkozó állattartási rendelet alapján.
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Szemét tárolása, szállítása, elhelyezése

5.§.
(1) Az ingatlanon keletkező szemetet az elszállításig oly módon kell gyűjteni, hogy a
szomszédos ingatlan használóját ne zavarja.
(2) Környezetre ártalmas anyagot égetni és tárolni tilos. Növényi maradványokat égetni csak
szélcsendes időben lehet úgy, hogy a füst a szomszédos ingatlan használóját ne zavarja,
égetni + 20 0C hőmérsékletnél melegebb időben nem szabad.
A sár, a kerti és gazdasági hulladék, továbbá falomb, valamint a lakásban folytatott
kisipari tevékenység gyakorlásából eredő hulladék akkor minősül háztartási szemétnek, ha
annak hetente keletkező mennyisége nem haladja meg a 35 kg-ot, illetve a 0,3 m3-t.
(3) Építkezésből származó törmeléket az utcán tárolni úgy szabad, hogy azt a szél, illetve
csapadékvíz ne hordhassa el. Az ilyen körülmények között tárolt törmeléket 48 órán belül
el kell szállítani és a területet meg kell tisztítani.
(4) Szemetet és hulladékot csak kijelölt szemétlerakó helyen szabad elhelyezni.
(5) Szennyvizet – ahol a szennyvízcsatorna nem épült ki – vízzáró vakolattal ellátott
gyűjtőaknában kell összegyűjteni és szippantással eltávolítani.
(6) A szeméttartó edényekből a hulladék válogatása, összegyűjtése magáncélból (guberálás)
tilos.

Intézményes szemétszállítás
6.§1
7.§. 2

7/A. §
(1)3 4A község területén a folyékony hulladék szállításáról az önkormányzat gondoskodik, a
szolgáltatás igénybe vétele mindenkire nézve kötelező.
A folyékony hulladék szállítás szolgáltatás:
- szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozással történik.
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- a szennyvízcsatorna hálózathoz nem csatlakozó ingatlanok esetében a
szolgáltatást a település egész területén a Tari Kft. 3432 Emőd, István u. 2.
szám végzi.
(2)5 6A folyékony hulladék elszállításának díja az ingatlan használóját terheli.
A szállítás költsége, –mely magába foglalja a gyűjtést, szállítást, szennyvíztelepen történő
elhelyezést, vízterhelési díjat– 2.838.-Ft/m3.
A meghatározott díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Tiltott cselekmények
8.§.7

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
9.§.8

10.§. 9

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/1984. (VII.21.) sz.
Köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet hatályát veszti.

Kistokaj, 1996. április 1.

Korózs Erzsébet
jegyző

Bajor Józsefné
polgármester
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