Bikács Község Önkormányzatának 2/1991. /VI.1./ ÖR. számú rendelete a köztisztaság
fenntartásáról
(Egységes szerkezetben)
A köztisztaság fenntartása érdekében a köztisztasággal, s települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.1.) ÉVM-EüM. számú együttes rendeletet,
valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátottságáról és a települési folyékony hulladékok
ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II.1.) ÉVM. számú rendeletet kell alkalmaznia.
Az 1/1986. (II.1.) ÉVM-EüM. számú együttes rendelet 16. §-ban kapott felhatalmazás alapján
Bikács Község önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat / a köztisztaság fenntartásával
összefüggő kérdések helyi szabályozására s következő rendeletet alkotja. .
l. §.
Általános
rendelkezések
/1/ A rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni.
/2/ A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén valamennyi magánszemélyre,
jogi személyre és ezek társaságaira kiterjed.
/3/ A köztisztaság fenntartásában köteles mindenki hatékonyan közreműködni.
2.§.
Fogalmi
meghatározások
/1/ települési hulladék: a települési szilárd hulladék és a települési egyéb hulladék. A
települési szilárd hulladék fogalomkörébe tartozik: a háztartási hulladék és az egyéb szilárd
hulladék A települési egyéb hulladék fogalomkörébe az emberi ürülék, az állati tetem, trágya
valamint a települési folyékony hulladék /pl. szennyvíz, mosólé, stb. /tartozik.
/5/ Az önkormányzat köteles évente két alkalommal a háztartás 1 akások keletkezett lomok
elszállítására - térítésmentes lomtalanítási akciót szervezni. Ezek időpontjáról a lakosságot
megfelelő időben tájékoztatni kell.
/6/ Az Önkormányzat rendszeresen heti egy alkalommal az intézményesített szemétszállítás
keretében köteles a háztartási hulladék elszállításáról gondoskodni. Az intézményesített
szemétszállítás formája a zsákos szemétszállítás.
/7/ Az Önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa,
használója, /stb./ a háztartási hulladékot köteles ép műanyag vagy papírzsákokban
összegyűjteni és azt az Önkormányzat által meghatározott napon az ingatlan elé kitenni.
A zsákba sérülést okozó /szög, fém, stb./ vagy fertőzést előidéző hulladékot tenni tilos. A
zsákos hulladékszállításért az igénybevételtől függetlenül valamennyi ingatlantulajdonosnak,
használónak az önkormányzat által egységesen megállapított szemétszállítási átalányt kell
fizetnie.
/g/ A 2.§. /3/ bekezdésében meghatározott egyéb hulladékok esetenkénti elszállításáról - a
lomtalanítás kivételével - az ingatlantulajdonosa, használója, illetőleg á tevékenység
folytatója saját eszközével és/vagy költségén köteles gondoskodni.
/9/ Épület bontásából, javításából származó anyag, kitermelt fölt és salak kivételével szemét
csak a kijelölt szemétlerakó helyre szállítható és rakható le.
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/10/ Épület bontásából, javításából származó anyagot, kitermtlt földet, nagyobb mennyiségű
salakot az Önkormányzat által kijelölt területre kell szállítani. Enriek helyéről a Községházán
a körjegyzői megbízott ad felvilágosítást.
/11/ Avar és kerti hulladék kivételével szemetet vagy más hulladékot engedély nélkül égetni
tilos. Az avart és a kerti hulladékot komposztálással vagy égetéssel lehet megsemmisíteni. Az
avar és kerti hulladék között más hulladékot elégetni tilos. Az avart és a kerti hulladékot
borús időben, illetőleg a reggeli és az eseti órákban nem szabad égetni.
/12/ Minden magánlakás, ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanon megfelelő WC-t
létesíteni, annak tisztántartásáról, az időnkénti kiürítéséről gondoskodni. A kiürítés során
köteles az ingatlan tulajdonosa, használója annak lefedéséről gondoskodni, s vonatkozó
építésügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi előírásokat betartani.
/13/ A közintézményekben, üzemekben, vendéglátóhelyeken és minden más, nagyobb tömeg
befogadására alkalmas nyilvános helyen az építésügyi és közegészségügyi hatósági
előírásoknak megfelelően kell az illemhelyeket kialakítani. Vízöblítéses illemhelyeken vagy
azok előterében folyóvizes kézmosási lehetőséget, továbbá WC papírt, szappant, törölközőt
kell biztosítani.
/14/ Minden magán-és közhasználatú illemhelyet állandóan használható állapotban, jó
állagban, tisztán, bűz-és rovarmentesen kell tartani.
/15/ Az állati tetemek és a trágya kezelésére az Önkormányzatnak az állattartásról szóló
rendelete vonatkozik.
/16/ Szennyvizet, szennyezet folyadékot közterületre, vízelvezető árokba, élő vízfolyásba,
kutba vezetni, illetőleg önteni szigorűan tilos.
3. §.
(1) a)Bikács község közigazgatási területére kiterjedően a település összes lakásától és
közületeitől a szilárd települési hulladék elszállítását a VERTIKÁL Építőipari és
Kommunális Szolgáltató Rt. (8154. Polgárdi, Bocskai u. 39.) - továbbiakban
közszolgáltató - köteles rendszeresen ellátni.
b) A közszolgáltatás igénybevétele az a) pontban meghatározott körben kötelező.
c) A közszolgáltatás körében a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosok jogait és
kötelezettségeit közszolgáltatás szerződésben kell rögzíteni. A szerződés
tartalmazza különösen, hogy a szolgáltató
- a közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen köteles ellátni,
-

-

a szolgáltatást hetente egy napon (hétfő) végzi. Ha szolgáltatás ellátása bármilyen
akadályba ütközik, a szolgáltató helyettesítőről köteles gondoskodni, illetve, ha ez
nem oldható meg, akkor az addig felgyülemlett szemetet a következő szállítási
napon köteles elszállítani.
A hulladék gyűjtése 110-120 literes gyűjtőedényekbe, illetve 4-5 m3-es
konténerekbe történik.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítását a szolgáltató a
Sárbogárdi Regionális Hulladéklerakó igénybevételével végzi. 1

A második mondatot hatályon kívül helyezte: 11/2013. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan:
2013.06.011
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-

Hatályon kívül.2
Hatályon kívül.3

-

A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell továbbá hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. Tv.-nek, valamint a 16/2002. (IV. 10.) - Eü.M. rendeletnek a szerződésre
vonatkozó előírásait, a lakosság és a közületek tájékoztatási kötelezettségét a szerződés
teljesítésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettséget és jogot, a szerződés megszűnésének
szabályait illetve azt, hogy a közszolgáltatási szerződés 10 évig érvényes
3/A. §4

A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díja a 2009. évben:
1.700,- Ft/m3
4. §.
Lakások, emberi tartózkodásra szolgáló épületek tisztántartása
/1/ A lakások, lakás céljára használt helyiségek és az azokhoz tartozó mellékhelyiségek,
továbbá a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével az udvar tisztántartásáról a lakáshasználó
köteles gondoskodni. Bérlakás esetében a bérbeadó és a bérlő ettől eltérő tartalmú írásbeli
megállapodást köthet.
/2/ A közintézmények, üzletek, üzemek, vendéglátóhelyek helyiségeinek,
mellékhelyiségeinek, udvarának tisztán és rendben tartása a tulajdonos, kezelő, használó
kötelessége.
5. §.
A közterületek tisztántartásra, gondozása
/1/ 5A község belterületén lévő közcélú zöldterületek, zöldfelületek, emlékhelyek,
autóbuszvárók, valamint az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok előtti járdaszakaszok,
közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, jegesedés esetén a síkosság megszüntetéséről,
az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében, a polgármester irányításával, a lakossági
igények és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kiadott utasításainak
megfelelően gondoskodik.
/2/ Az egyéb ingatlanok előtti járdaszakasz tisztántartásáról, hótól
megtisztításáról,síkosságának megszüntetéséről, továbbá a járda és az út közötti maximum 5
m szélességű zöldterületek gondozásáról és tisztántartásáról a tulajdonosnak, illetőleg a
használónak, kezelőnek kell gondoskodni. A járda és az út közötti zöldterületek 5 m-en túli
részének gondozása az önkormányzat feladata. Az e bekezdésben meghatározott 5 m-es részt
a járda külső szegélyének szélétől kell számítani.

Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2013.06.01Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2013.06.014
Módosította: 2/2009. (II. 13.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. március 1-től.
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Módosította: 7/2009. (IV. 30.) ÖR. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009. május 1-től.
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/3/6 Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott kötelezettek tekintetében a zöldterületek és –
felületek gondozásába beletartozik a közterületeken lévő fák, bokrok időszakos metszése,
a fű májustól szeptemberig legalább kéthetente történő levágása, a növényzet nyári
hónapokban – valamint szükség szerint - történő öntözése, illetve a gyomirtás és a
kártevők (pl. szövőlepke) elleni védekezés. A fák, bokrok metszését úgy kell elvégezni, hogy
azok sem a gyalogos, sem a járműforgalmat ne akadályozzák, ne veszélyeztessék, egyúttal
a növényvédelmi szempontok is biztosítottak legyenek.
Az önkormányzat a kezelésébe tartozó zöldterületeken – és felületeken mindezen
munkálatokat a környezet és természetvédelmi követelmények valamint a jogszabályi
előírások szem előtt tartásával végzi. Ennek érdekében törekedni kell a zöldterületek
növelésére, a kivágott növényzet pótlására (fásításra, gyepesítésre, virágosításra),
amennyiben lehetséges, pályázati források bevonásával. Mindezek megvalósítására a
zöldterület gazdálkodás alapvető kérdéseit és fő irányait a 2010. évtől induló választási
ciklustól kezdődően meg kell jeleníteni az önkormányzat gazdasági programjában, az
ellátni kívánt feladatok tervezhetősége érdekében.
/4/ Parkok, zöldterületek növényzetében kárt okozni tilos.
/5/ Hatályon kívül.7
/6/ Hatályon kívül.8
/7/ Tilos a közterületen, közintézmény szeméttel vagy hulladékkal, valamint a köz-és
magánterület emberi, állati ürülékkel való beszennyezése.
6. §.
Ivóvíz védelme
/1/ Az ivóvizet szolgáló kutak, közkifolyók és környezetük feltöltése, előírásszerű
karbantartása, tisztántartása, az ezeken a helyeken lévő zöldterületek gondozása, az
üzembentartó kötelessége. Kutakból, közkifolyókból közvetlenül itatni, illetőleg azok
környékén állatot legeltetni vagy bármilyen, a talajt szennyező tevékenységet folytatni tilos.
/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított rendelkezések, a „nem ivóvíz" feliratú táblával ellátott,
úgynevezett ásott kutakra is vonatkoznak.
7. §.
Csapadékvíz elvezetése, a vízelvezető árkok gondozása
/1/ Az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott területek melletti folyók, árkok, átfolyók
tisztántartásáról, karbantartásáról, gyomtalanításáról az önkormányzat gondoskodik.
/2/ Az egyéb ingatlanok melletti folyók, árkok, átfolyók tisztántartásáról, karbantartásáról,
gyomtalanításáról az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője köteles gondoskodni,
amennyiben az az 5. §. (2) bekezdésében meghatározott 5 m-en belül van.
8. §.9
Módosította: 7/2009. (IV. 30.) ÖR. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009. május 1-től.
Hatályon kívül helyezte: 10/2011. (X.3.) önkormányzati rendelet 19. §-ának (1) bekezdése. Hatályos: 2011.
október 15-től.
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Hatályon kívül helyezte: 10/2011. (X.3.) önkormányzati rendelet 19. §-ának (1) bekezdése. Hatályos: 2011.
október 15-től.
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Szabálysértési rendelkezések
Hatályon kívül.
8/A. §10

A közszolgáltató jogosult az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok: név, születési dátum, anyja neve és
lakcímadat) kezelésére jogosult a közszolgáltatás teljesítése érdekében:
A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles
eljárni.

9. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendeletet Bikács Község Önkormányzata az 1991. május hó 28. napján tartott
ülésén alkotta meg.
(2) E rendelet 1991. július hó 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.11
Bikács, 1991. május 29.
Varga János sk.
Polgármester

Dr. Czakóné Ferge Ilona sk.
körjegyző

A 2/2009. (II. 13.) ÖR. rendelettel, 7/2009. (IV. 30.) ÖR. rendelettel, 14/2009.
(IX.16.) ÖR. rendelettel, 1/2010. (I.22.) ÖR. rendelettel, 11/2010. (XII.10.)
önkormányzati rendelettel, 10/2011. (X.3.) önkormányzati rendelettel, a 3/2012.
(II.20.) önkormányzati rendelettel, 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel,
4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelettel és a 11/2013. (V.28.) önkormányzati
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Bikács, 2013. május 28.
dr. Sátor Vera
jegyző
Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. május 1Módosította: 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. 03.1511
Beiktatta: 14/2009. (IX.16.) Ör. rendelet. Hatályos: 2009. október 1-től.
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