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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd
hulladék gyűjtésével elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló
8/2003. (VII.07.),1/2004. (II.02.), 1/2005.(II.18.), 6/2006.(III.13.), 4/2007.(III.06.),
1/2008.(II.18.), 12/2008.(XII.16.), 9/2009.(XII.08.), 12/2010.(XII.27.), 8/2011.(IV.22.),
16/2011.(XII.27.) 7/2012.(IV.23.), 2/2016.(II.08.), 11/2016 (XI.04.)
rendeletekkel módosított
2/2003.(II.17.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 242/2000. (XII.23.)
Korm. rendelet, valamint a 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra Hosszúhetény község
tiszta képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében az alábbi
rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
(1)

(2)

(3)

(4)

A rendelet célja, hogy Hosszúhetény község közigazgatásiterületén /KisújbányaPüspökszentlászló településeken is/ a köztisztaságot fenntartsa, az azzal kapcsolatos
feladatokat, kötelezettségeket, tilalmakat a helyi sajátosságoknakmegfelelően szabályozza.
A rendelet hatálya Hosszúhetény község közigazgatási területén belül a rendszeres
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy használóira /továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos/ terjed ki. A
rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az I. számú melléklet tartalmazza.
A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására: az ingatlanon összegyűjtött
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék- a közszolgáltató által meghatározott
időpontban és helyen történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására:
hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére: valamint a fent meghatározottak
szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására terjed
ki. Az ártalmatlanítás Hosszúhetény község közigazgatási területén kívül Komlón történik.
A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.
Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett
– települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel,
létesítménnyel rendelkeznek a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesülnek,
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(5)

amennyiben a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról,
ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
Hosszúhetény község közigazgatási területén a szervezett hulladékszállításról az
önkormányzat gondoskodik.
2.§
Alapfogalmak

(1)

E rendelet alkalmazásában:
települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék.
Háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás üdülés, pihenés céljára használt
egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és
területeken keletkezett szilárd hulladék. /pl.: salak, rongy, hamu, söpredék, korom, papír,
üvegtörmelék, konyhai hulladék, ideértve: a műanyag dobozt, üveget/ a kerti és
gazdasági hulladék, falomb, nyesedék stb./
Nem háztartási hulladék: az emberi ürülék, az állati tetem, trágya, a jég, az építési
törmelék, tűz vagy robbanásveszélyes mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem
lakás céljára szolgáló épületben/ irodában, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb./
és a hozzájuk tartozó területen. Továbbá vegyes célra /részben lakás, részben egyéb/
célra szolgáló épületben a működési tevékenység gyakorlása során keletkezett, a
háztartásinak minősülő hulladék kivételével.
Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék /nagyobb értékű berendezési tárgy, lom,
bútor, háztartási berendezés, műszaki cikk, elektromos készülék stb./, valamint az
azokhoz tartozó területeken, illetve közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét.
Nagydarabos hulladék /lom/: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe
nem tartozó nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék.
Köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterület
tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése, elszállítása.
Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó és síkosság
mentesítése, illetve pormentesítése.

(2)
(3)

1

(4)

(5)

(6)

1

A keletkező hulladék mennyiségének megfelelő számú szemétgyűjtő edény beszerzése,
javítása, pótlása megfelelő tisztántartása és időnkénti fertőtlenítése a tulajdonos, illetve
használó kötelessége.
A hulladékgyűjtésre olyan műszaki állagú zárható hulladéktároló edény használható,
amelyből a hulladék ürítése szóródás, balesetmentesen biztosítható. Az edénybe a hulladékot
tömörítés nélkül kell elhelyezni, hogy az a gépi ürítést ne akadályozza.
A hulladékgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb
halmazállapotú olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti a
szolgáltatást végző dolgozók testi épségét, egészségét vagy a szállítójármű rongálódását
okozhatja.
A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
Amennyiben a tárolóedényben szándékos vagy gondatlan mulasztásából kifolyólag kár
keletkezik, úgy azt teljes mértékben köteles a tulajdonosnak megtéríteni.

Hatályon kívül helyezte: 2/2016.(II.08.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2016.II.08-tól.

4
(7)

(8)

Amennyiben a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben
vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre, illetve a kihelyezett tárolóedény a
közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlantulajdonosnak felróható
okból nem vagy a tárolóedényben nem háztartási hulladékot helyeztek el, illetve az túltöltött,
a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni.
A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével
értesíti az ingatlantulajdonost. Az el nem szállított hulladékot az ingatlantulajdonos saját
költségen köteles elszállíttatni.

II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3.§.
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

A település területén található ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni.
Az önkormányzati tulajdonú közterületek rendszeres tisztántartásáról, síkosság
mentesítéséről, az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú utak tisztántartásáról,
szeméttárolók kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.
Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek
tevékenysége során közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést
okozó szerv, illetve személy feladata.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó egységek és más
elárusítóhelyek előtt járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül
attól, hogy a hulladék üzleti tevékenységéből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó
eltakarítással síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
Az ingatlan tényleges használója, illetve tulajdonosa köteles a járda mellett növő gyom
kiirtására, a járdára nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésére.
Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest többször fel kell szórni. A
szóráshoz bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot /homok, fűrészpor/ lehet csak
használni.
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek kell elvégezni úgy,
hogy abból baleset ne származzon.
4.§.

(1)

(2)
(3)
(4)

Az önkormányzat által kialakított közterületi árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszt
illetően ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelezettsége.
Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karbantartása és tisztántartása az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.
Az ingatlanon keletkező csapadékvíz kiépített csapadékcsatorna esetében az abba történő
bevezetéséről – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
A csapadékelvezető árokba szennyezett /olajos, vegyszeres stb./ vizet tilos bevezetni.
Eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot /szemetet, iszapot, papírt, építési
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törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb./ a csapadékvíz elvezető árokba szórni,
beleönteni vagy belevezetni tilos.
5.§.
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Az építési területen és az építkezés közvetlen környékén /az építkezés előtti területen/ az
építtetőnek kell biztosítani a közterület megfelelő tisztántartását, illetve a keletkezett
szennyező anyag elszállítását.
Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak, ezt
követően a kivitelezés befejezésig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület
tisztántartásáról.
Közterületen építési, bontási anyagot kizárólag a jegyző által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad
tárolni. Magánterületen külön engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni,
amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
Közterületen bárminemű burkolat /úttest, járda stb./ felbontása a jegyző, az országos
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával végezhető.
Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag 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, illetve meg kell tisztítani.
Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve hulladékot szállítani, elhelyezni.
A közterületre kihordott hulladékot vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa
köteles felszólításra – 48 – órán belül saját költségén elszállítani.
6.§.

(1)

(2)

Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból
semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Amennyiben az anyag szállítása közben
a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani és a
további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
Amennyiben szállítmány fel-vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés
előidézőjének azt a fel-vagy lerakódás elvégzése után azonnal meg kell tisztítani.
7.§.

Közterületen tilos gépjárművet mosni, olajcserét vagy más szennyeződéssel járó tevékenységet
folytatni. Lakóházhoz tartozó udvarban szennyeződéssel járó munkát úgy kell végezni, hogy a
szennyeződés közterületre ne kerüljön ki, magánterületen tartós környezetszennyezést ne okozzon.
8.§.
(1)
(2)

(3)

Közterületen hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóban
szabad elhelyezni.
Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élősködők részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem
magánterületen elhelyezni nem szabad. Köz- vagy magánterületen fekáliával, emberi
ürülékkel való beszennyezése tilos.
Elhullott állat tetemét a tulajdonos saját költségén köteles elszállíttatni a legközelebbi
(pécsudvardi) dögkútba, dögtemetőbe, vagy feldolgozó helyre.
Közúton történt állatelhullás esetében, amennyiben az állat tulajdonosa ismeretlen, a tetem
elszállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
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(4)

Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosánál rothadó vagy bűzös hulladék keletkezik,
annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.
9.§.

Vállalkozási tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek közterületen való
tárolása tilos.
10.§.
(1)
(2)

Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
járdára ne folyjon ki.
A község közigazgatási területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, csapadékvíz-elvezető
árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, környezetét szemét vagy egyéb
hulladék, építési törmelék lerakásával szennyezni tilos.
11.§.

(1)
(2)

A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között kell elhelyezni úgy, hogy az se a
gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
A járdáról a havat, ha szükséges naponta többször is le kell takarítani.

III. Fejezet
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás.
12.§.
(1)

(2)

(3)

(4)

Hosszúhetény község önkormányzatának képviselőtestülete a települési szilárd hulladék
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez.
Hosszúhetény község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére
jogosult hulladékkezelő a Komlói Városgazdálkodási Rt. Komló, Kossuth L. z, 115. /E
rendeletben: Közszolgáltató/
A közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás
szerint – heti egy alkalommal – zártrendszerű hulladékszállító gépjárművel végzi.
A települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen, jelenleg a Komlói hulladéklerakóban /0132.hrsz./, vagy a
közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
A nagydarabos hulladék /lom/, továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék
mennyiséget meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról /lombtalanítás/ a közszolgáltató évente legalább két alkalommal /tavasziőszi hónapokban/ térítésmentesen gondoskodik. A lombtalanítás időpontjáról a közszolgáltató
– 14 – nappal korábban tájékoztatja a település jegyzőjét, aki erről a helyben szokásos módon
a kitűzött időpont előtt legalább – 5 – nappal értesíti az ingatlantulajdonosokat.
A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés annak írásba
foglalásával jön létre. A szerződés akkor is létrejön, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás
ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja. A szolgáltató az ingatlan
tulajdonosával szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a rendeletben meghatározott
esetekben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.
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(5)
(6)

(7)

(8)

Amennyiben a teljesítés a közszolgáltató hibájából marad el, köteles a szolgáltatást a
következő munkanapon teljesíteni.
2
A hat hónap időtartamot meghaladó ideje üresen álló lakóingatlan esetében az ingatlantulajdonos a 60 literes gyűjtőedény használata során fizetendő szolgáltatási díj 50%-ának
megfelelő összegű szolgáltatási díjat köteles fizetni.
3
A (6) bekezdés szerinti kedvezmény elbírálása egyéni kérelemre, az ingatlan tulajdonos
nyilatkozata alapján történik. A kérelemhez csatolni kell a település jegyzőjének igazolását a
nyilatkozat és a lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közötti egyezőségről.
4
Abban az esetben, ha a (6) bekezdésben foglaltakban változás következik be, az
ingatlantulajdonos a változást követő – 15 – napon belül írásban köteles bejelenteni a
szolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni.

(9) 5
(10) Tulajdonos változás esetében az ingatlan új tulajdonosa – 15 – napon belül köteles e tényt a
közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget
tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig
terheli.
13.§.
(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

(7)

2

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a
közszolgáltatónak történő átadására.
6
Az ingatlan tulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni. A
hulladék gyűjtése céljából az ingatlantulajdonos 110 liter, 80 liter és 60 liter űrmértékű
gyűjtőedény közül választhat. A 60 literes gyűjtőedényt a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó magánszemély választhatja.
A hulladékgyűjtő edény- a köztéri konténerek kivételével- közterületen nem tárolható.
A keletkező hulladék mennyiségének megfelelő számú szemétgyűjtő edény beszerzése,
javítása, pótlása megfelelő tisztántartása és időnkénti fertőtlenítése a tulajdonos, illetve
használó kötelessége.
A hulladékgyűjtésre olyan műszaki állagú zárható hulladéktároló edény használható,
amelyből a hulladék ürítése szóródás, balesetmentesen biztosítható. Az edénybe a hulladékot
tömörítés nélkül kell elhelyezni, hogy az a gépi ürítést ne akadályozza.
A hulladékgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb
halmazállapotú olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti a
szolgáltatást végző dolgozók testi épségét, egészségét vagy a szállítójármű rongálódását
okozhatja.
A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
Amennyiben a tárolóedényben szándékos vagy gondatlan mulasztásából kifolyólag kár
keletkezik, úgy azt teljes mértékben köteles a tulajdonosnak megtéríteni.
Amennyiben a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben
vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre, illetve a kihelyezett tárolóedény a
közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlantulajdonosnak felróható
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8
okból nem vagy a tárolóedényben nem háztartási hulladékot helyeztek el, illetve az túltöltött,
a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni.
A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével
értesíti az ingatlantulajdonost. Az el nem szállított hulladékot az ingatlantulajdonos saját
költségen köteles elszállíttatni.
14.§
(1)

7

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

8

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
7

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási díjat
köteles fizetni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint.
9
10
11

A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát – 15- napos
fizetési határidővel.
A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. ( III. 31.)
Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. A közszolgáltató hiányos vagy
helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal
kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli a
felelősség.
13
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató részére a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állást igazolja.
Nem tagadható meg a díjfizetés arra való hivatkozással sem, hogy az ingatlan használata
mellett háztartási hulladék nem keletkezik, vagy a keletkező hulladékot az ingatlanhasználó
környezetszennyezés elkerülésével megsemmisíti.
14
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék,
valamint az azzal összefüggésben felszámított késedelmi kamat és a behajtási költségek adók
módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
15
A díj hátralék keletkezését követő – 30 – napon belül a követelés jogosultja felhívja az
ingatlan használó figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és annak
jogkövetkezményeire és egyúttal felszólítja a díjfizetési kötelezettség határidőre történő
teljesítésére. Amennyiben a kötelezett a felszólításra sem teljesít, úgy a díjhátralék
megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja a hátralék adók
módjára történő behajtását a NAV. illetékes igazgatóságánál kezdeményezi.
12
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15.§.
(1)
(2)

(3)

Az egyéb – nem háztartási hulladék – összegyűjtéséről és saját költségen történő
elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.
A közszolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekkel az egyéb – nem háztartási szemét-elszállítására szolgáltatást végző
külön megállapodást köthet.
Az egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása,
elhelyezése, tisztítása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.

IV. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának
ellenőrzése.
16.§.19

V. Fejezet
Záró rendelkezések
17.§.
Ezen rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló 2/1996./I.29./
rendelet hatályát veszti.

Hosszúhetény, 2003. február 10.

Faragóné Cseke Blanka sk.
polgármester

Orbán László sk.
jegyző
Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon 2003. február 17-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2003. február 17.

Orbán László sk.
jegyző
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1. számú melléklet

JEGYZÉK
a rendszeres hulladékszállításba bevont területekről

-

Bencze József utca
Hármashegy utca
Béke utca
Csókakő utca
Széchenyi utca
Fatelep
Fő utca
Hársas utca
Hegyalja utca
Hegyelő utca
Iskola utca
Kajdy köz
Kisújbánya utca
Kossuth Lajos utca
Szent Borbála utca
Máltető utca
Morolo utca
Ormándi utca
Petőfi Sándor utca
Péter utca
Püspökszentlászló utca
Szőlőhegy
Tavasz utca
Vasutas utca
Verseny utca
Zengő utca
Zrínyi Miklós utca

11
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2. sz. melléklet

Hosszúhetény – Kisújbánya településrész és a Szőlőhegy
ingatlan-tulajdonosai által fizetendő közszolgáltatási díj mértéke

Kisújbánya településrészen állandó lakók és életvitelszerűen ott tartózkodó magánszemélyek
által fizetendő közszolgáltatási díj:
- 60 literes gyűjtőedény használata esetén fizetendő közszolgáltatási díj összegével azonos.
A településrészen falusi vendéglátással, szállásadással foglakozók ( magánszemély, gazdasági
társaság, jogi személy ) által fizetendő díj:
- összege megegyezik a 80 literes gyűjtőedény használatáért fizetendő díjjal.
Alkalmi és hétvégi üdülők által tárgyév április 1.- október 31. közötti időszakban fizetendő
térítési díj:
- összege megegyezik a 60 literes gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási
díjjal.
A Szőlőhegyen az állandó lakosok és életvitelszerűen ott tartózkodók által egész évben
fizetendő díj:
- összege megegyezik a 60 literes gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási
díjjal.
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