JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2014 (IX.8..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-10-01 -tól
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a települési köztisztaságról.
Jászszentandrás Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012 évi
CLXXXV. törvény 35. § -ában , 39.§(2) és (5) bekezdésében, 88.§(4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX
törvény 13.§(1) bekezdés 5) és 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet területi hatálya Jászszentandrás község közigazgatási területére terjed
ki.
(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, vagy
vagyonkezelőjére /továbbiakban ingatlanhasználó/ kiterjed függetlenül attól,hogy a
használó természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések
2.§ A rendeletben használt fogalmak tekintetében a Ht. értelmező rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató tagjai
3.§
(1) Jászszentandrás község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A hulladékgazdálkodással, közszolgáltatással
kapcsolatos feladat-és hatáskört,a társulási megállapodásban foglaltak alapján a REGIOKOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás ( továbbiakban: társulás) látja el.
(2) A Társulás – a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával megbízza:
a)REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-t ( Jásztelek hrsz: 091/5) a hulladék
elhelyezési, szelektív hulladékgyűjtési, ártalmatlanítási feladatainak ellátására
b) REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-t ( Jászberény Lehel Vezér tér
18)

a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására
bb) Jászapáti Városüzemeltető Kft (Jászapáti Gyöngyvirág u. 11) hulladékgyűjtési,
szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására alkalmazott alvállalkozó.
(3) A kijelölt települési hulladéklerakó: - a jásztelki Regionális Hulladéklerakó telep
Jásztelek, hrsz: 091/5, fenntartója és üzemeltetője: REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Kft.

4.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában- az alábbiakra terjed
ki:
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényzetben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres vagy
alkalmi elszállítására,
b) az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont hulladék, és zöldhulladék évente
egyszer-a közszolgáltató által meghatározott időpontban ,erre a célra biztosított
szállítóeszközén- történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,
c)az a) és b) pontban foglaltak szerint gyűjtött és elszállított hulladék elhelyezésére,
kezelésére, ártalmatlanítására.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
5.§
(1) A kötelező közszolgáltatás biztosítása rendszeres begyűjtéssel:
a) Jászszentandrás belterületére, / Rendelet 1. számú melléklete/
b) a Rózsa, Kertész, Járási iskola, Felsőtanyai, Kossuth, Rákóczi, Arany János útnak a
rendelet 2 számú mellékletében meghatározott külterületi szakaszára.
c) egyéb külterületi ingatlanoknál a szilárd hulladékra vonatkozóan a kijelölt
hulladéklerakóba egyedi beszállítással, vagy a szolgáltatóval kötött szerződés alapján a
tulajdonos részéről.
(2)Gazdálkodó szervezetek saját maguk is gondoskodhatnak a keletkezett hulladékok
elszállításáról, ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával.
(3) A közszolgáltatást az ingatlanhasználók e rendeletben meghatározott módon kötelesek
igénybe venni.
II. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
6.§
(1) A kötelező közszolgáltatás körében a települési szilárd hulladék kezelésére a szerződés a
szolgáltatás szolgáltató általi felajánlásával jön létre a tulajdonos és a szolgáltató között a Ptk
közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint. A lakossági hulladékszállításra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján az ingatlan tulajdonjogának, vagy

használati jogának megszerzésével, a szolgáltatóval kötött egyedi szerződéssel jön létre.
Amennyiben a fogyasztó a szolgáltatás szolgáltató általi felajánlására nem válaszol, úgy a
szerződés a 110 literes űrméretű edényzetre nézve jön létre.
(2) a tulajdonos köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a szerződés tárgyát képező
ingatlanból elköltözik.
(3) Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha:
1) az ingatlant nem használják, és azt a tényt a szolgáltatónak írásban bejelentik,
2) a tulajdonos időleges távollétét előzetesen a szolgáltatónak bejelenti és a bejelentés
megfelel a tényeknek. Az előzetes írásbeli bejelentést 5 nappal a szünetelés megkezdése
előtt kell megtenni, a bejelentés elmulasztása jogvesztő.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése üdülőként nyilvántartott
ingatlanok esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az
ingatlantulajdonos
köteles évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni, melynek
mértéke havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal egyezik meg.
(5) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlantulajdonos
egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és
elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
(6) Gazdálkodó szervezetek és a szolgáltató között külön szerződést kell kötni.
7.§
(1) A lakossági hulladékszállítás kukás, konténeres - az üdülőterületen zsákos formában is történik.
(2) A gyűjtés mindkét technológiával heti egyszeri alkalommal csütörtöki napon történik,
melyet a szolgáltató zártrendszerű kukásautóval végez, a rendelet 2. számú mellékletét képező
utca jegyzék szerint.
(3) Az üdülőterületen a közszolgáltatás minden év április 1-től szeptember 30-ig biztosított.
(4) A rendszeresített kuka edényzet térfogatát meghaladó hulladék elszállítása e célra
rendszeresített emblémás fóliazsákokban, és a rendeletben felsorolt gyűjtőedényzetben
lehetséges a szolgáltatóval kötött szerződés alapján .

(5) A hulladékgyűjtés a 2. Számú mellékletben felsorolt utcákban 80, 110, 240 literes
kukákban, az üdülés céljára használt üdülő ingatlanoknál matricás fóliazsákban is, illetve
1100 literes konténerben helyezhető el.
(6) A gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
•
•
•

80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg
110 literes /120/ gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg
240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 60 kg lehet

8.§
(1) Lomtalanításra, zöldhulladék elszállításra évi egy alkalommal kerül sor a önkormányzati
hivatal és a szolgáltató között egyeztetett időpontban és módon, amelyről a lakosságot
előzetesen tájékoztatni kell.
(2) A szelektív hulladékgyűjtést /kizárólag az üveg, papír, műanyag, élelmiszeripari
fémdoboz/ a rendelet 3 számú mellékletében megjelölt helyeken a rendelet 3 §-ában
meghatározottak alapján lehet igénybe venni, a hulladékot az ott meghatározottak szerint
elkülönítetten, szennyeződésmentes, üres állapotban gyűjteni.
(3) A közületek és gazdálkodó szervezetek a szolgáltatóval kötött külön szerződés szerinti
díjat kötelesek megfizetni.
9.§
(1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot, építési-bontási
és egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra megépített, illetve kijelölt lerakó helyen, a
vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.
(2) Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról, azon ingatlan használónak kell gondoskodnia,
ahol a hulladék keletkezett.
(3) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán
szabványos gyűjtő edényzetben nem elhelyezhető, így el nem szállítható – tárgyak, eszközök
/bútor, háztartási gép stb./ az un. egyéb szilárd hulladékok a kijelölt hulladéktelepre
szállíthatók térítés ellenében.
(4) A szolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését
célzó, illetve – ha a tárgyi feltételek megteremtődnek - a háztartásokban képződő veszélyes
hulladékkomponensek elkülönített gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a
szelektív hulladékgyűjtésben, a szerves anyagok komposztálásában.
(5)A települési környezet, közterület szennyeződését eredményező tevékenységtől mindenki
köteles tartózkodni. Ennek keretében tilos a hulladékot közterületen elhagyni,, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezni, kezelni és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait megsérteni.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei.
10.§
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e
rendeletben előirt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó helyre,
(2) A szolgáltató kötelezettsége a hulladékkezelő létesítmény fenntartása, üzemeltetése, a
hulladék ártalmatlanítása, kezelése.
(3)A szolgáltatónak a hulladékgazdálkodási tevékenységét az emberi egészség
veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végeznie, hogy az ne jelentsen
kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó)
zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és
kulturális értéket;
(4) A szolgáltató köteles a szabványosított gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen, az elvárható

gondossággal végezni. A gyűjtőedényzetben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen
köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az
ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása,
pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.
(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el köteles a hulladékot a következő
munkanapon elszállítani.
Az ünnep- és munkaszüneti nap miatt kimaradt szállítást a következő munkanapon pótolni
kell, a pótlás napjáról a szolgáltató értesíti az ingatlanhasználót.
6. az általa erre a célra biztosított szállítóeszközön az ingatlanon összegyűjtött
zöldhulladék, lomhulladék, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente
egyszer – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban – történő gyűjtése és
szállítása;
(7) A szolgáltató köteles a szállítójárművek karbantartását úgy végezni, hogy a járművek a
szállítás, begyűjtés során környezet szennyezést ne okozzanak.
(8) A konténerek beszerzéséről, karbantartásáról a szolgáltató gondoskodik.
A szolgáltató köteles a közterületi konténerek szállításáról akkor is gondoskodni, ha a
konténer a szállítási nap előtt megtelik és arról a szolgáltató tudomást szerez.
(9) A szolgáltató csak az adott területen rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetben, és az
általa forgalmazott emblémás fóliazsákban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(10) A gyűjtőedényzetbe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni,
amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti,
vagy gyűjtése során a hulladékgyűjtő gépjármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet
elő, ártalmatlanítás, hasznosítás során veszélyezteti a környezetet.
11.§
(1) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:
az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés, a 2. § (13) bekezdésében foglaltak miatt
szünetel,
b. a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 4. § (5)-(6)
bekezdéseiben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött.
a.

(2) A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a
kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető
módon értesíti az ingatlanhasználót.
(3) A Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a
közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a
székhelyén vagy Jászapátin, a lakosság által jól megközelíthető helyen kell ügyfélszolgálatot
működtetnie.

(4) A Közszolgáltató köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni,
tevékenységének, közérdekű adatainak megismertetése céljából, az alábbi tartalommal:
a.
b.
c.
d.
e.

közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei,
közszolgáltató közérdekű adatai,
közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási díjai,
közszolgáltatási szerződés,
ügyfélszolgálattal kapcsolatos egyéb információk.

(5) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente beszámolni a községi
önkormányzat képviselő-testületének.
(6) A szolgáltató jogosult a szolgáltatásért díjat szedni.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
12.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az
ingatlanhasználó köteles:
a) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse a természetes és épített környezetet ne
szennyezze a növény és állatvilágot ne károsítsa a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
kötelező közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított szolgáltatónak átadni és közszolgáltatási díjat megfizetni.
c) köteles gondoskodni választása szerint 80, 110, és 240 literes szabvány kuka, gazdálkodó
szervezeteknél igény esetén a konténer beszerzéséről, továbbá a szabványos rendszeresített és
szerződött edényzet térfogatát meghaladó mennyiség elhelyezésére szolgáltató által
forgalmazott emblémás fóliazsák beszerzéséről.
d) a gyűjtőedény a szállítás napján legkésőbb reggel 700 óráig kihelyezni és a szállítás
napján este 2000 óráig közterületről bevenni.. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható
konténeres gyűjtőedény. Az egyedi jelzéssel ellátott gyűjtőzsák csak megfelelően bekötve
helyezhető ki a közterületre
e) a jelen rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényt használni.
A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban
lehet települési többlethulladékot kihelyezni.
f) a kukák, - illetve amennyiben a konténerek a tulajdonát képezik - tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról
gondoskodni

(2) közületek és gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatást igénybe vevő köteles
biztosítani az edényzet tisztántartását, fertőtlenítését, javítását.

(3) Az az ingatlanhasználó akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül is szolgál köteles a hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék
kezeléséről más módon nem gondoskodott.
(4) A kötelező közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékokra.
(5) a települési szilárd hulladék veszélyes és radioaktív hulladékokkal való összekeverése
tilos.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemei
13.§
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződésében meg kell határozni a szerződést kötő feleket: A
Szolgáltatót és az Ingatlanhasználót.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
felek megnevezését és azonosító adatait,
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját
a teljesítés helyét
a tulajdonos rendelkezésére álló gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint
az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint
a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Tulajdonos igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról,
i. a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
j. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
k. az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
14.§
(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató kezelheti és
tarthatja nyilván.
(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése
esetén annak nyilvántartása.

(3) A személyes adatok körébe tartozó adatok:
A közszolgáltatást igénybe vevő természetes személyazonosító adatai és lakcíme
(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A közszolgáltató az adatokat a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig,
díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék
megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

III. fejezet
Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása, használata.
15.§
(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről a zöldterületek
parkfenntartásáról, a szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről Jászszentandrás község
polgármestere gondoskodik részben az Önkormányzati Hivatal útján, részben az érintett
ingatlanhasználó, használók kötelezésével.
(2) Az ingatlanhasználók közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos
feladatai:
a) Az ingatlan előtti melletti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv,
illetőleg a járda és az úttest közötti terület /árok, áteresz/ gondozása, tisztántartása, kaszálása,
hulladék és gyommentesítése, különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre, hó
eltakarítás és síkosság mentesítés, a hulladék gyűjtő edényzet környezetének tisztántartása.
b) Az ingatlan melletti nyílt árok, csatornák, folyókák átereszek tisztántartása, jó
karbantartása /az árok méreteinek megóvása/, gaztalanítása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően.
c) A járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása.
d) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg –
előzetes bejelentés alapján - a kiépített csapadékcsatornába történő bevezetéséről.
da) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a
járdára ne csorogjon.
db) A csapadékelvezető árokba, élő vízfolyásokba szennyezett /olajos, vegyszeres, trágyalé,
emésztőből kiemelt stb./ vizet bevezetni tilos.
dc) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot /szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanás-veszélyes anyagot/ a csapadékvíz elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, belevezetni tilos.
e) Az ingatlanok /a beépítetlen telekingatlanok is/ tisztántartása, gyommentesítése, /különös
tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre / kaszálása.

f) A járdán felburjánzó gyom kiirtása, valamint a járda és az úttest fölé nyúló ágak és
bokrok megfelelő nyesése.
g) Két szomszédos terület, épület közötti /pl. sarokház/ – kiépített úttal, járdával ellátott,
vagy a nélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség
/kaszálás, síkosság mentesítés stb/ a tulajdonosok feladata az úttest középvonaláig.
(3) A tulajdonos/ok/ (2) bekezdésben megjelölt kötelmi körébe nem tartozó közutak,
közparkok, zöldterületek, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró
tisztántartásáról, kaszálásáról, síkosság mentesítéséről a keletkező közterületi hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján
gondoskodik az alábbiak szerint:
a) A közutak útburkolatai, a közterületek és az ezeket szegélyező járdák, árkok és műtárgyai
tisztántartása és az ott keletkezett közterületi hulladék összegyűjtése és elszállítása.
b) Utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítése, tisztántartása és karbantartása.
c) Hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák a biztonságos közlekedési feltételek
megvalósítása érdekében.
d) Zöldterületi, parkfenntartási munkák, a parki berendezések állagmegóvása,
karbantartása
(4) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, székházak, intézmények és
szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes területet az ingatlan tényleges használója köteles tisztántartani,
síkosság mentesíteni, kaszálni.
16.§
A tulajdonosok a közterületi sávok takarításakor keletkezett közterületi hulladékot, kerti
hulladékot, háztartási hulladékot a saját háztartási hulladékgyűjtő tartályukban kötelesek
elhelyezni.
17.§
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:
a) a belterületen, illetve külterületen lévő önkormányzati tulajdonú közterülethez tartozó
váróhelyiségek, megállóhelyek tekintetében az Önkormányzati Hivatal
b) külterületen lévő autóbusz megállóhelyek tekintetében a közút kezelője
köteles a rendszeres tisztántartásról, síkosság mentesítésről, hó, közterületi hulladék
eltakarításáról gondoskodni.
18.§
(1) Hó lerakás, járdáról hó takarítás csak olyan formában lehetséges, hogy az a közlekedést,
sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat és a közszolgáltatási felszerelési tárgyak
használatát ne zavarja.
(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő /homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt/
anyagokon kívül klorid tartalmú szert alkalmazni nem lehet. E célra tüzelés után visszamaradt

darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad /pl. salak/ járdán, önkormányzati
tulajdonú utakon.
(3) A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(4) Hótól síkossá vált járdát, ha szükséges naponta többször a hóesés után azonnal le kell
tisztítani, ónos esőtől, jégtől síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször fel kell
hinteni.
19.§
(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet
végezni, amely szennyeződést okoz.
Gépjármű mosás csak a tevékenységre engedéllyel rendelkező helyen végezhető.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani
tilos!
(3) Ivóvizet szolgáló kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen szabad használni.
(4) Az úttestet, járdát és egyéb közterületet bármilyen módon /szennyvízzel, vizelettel,
emberi és állati ürülékkel/ beszennyezni tilos.
(5) Közterületen ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója
haladéktalanul köteles gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályba
gyűjtőtasakban elhelyezhető.
(6) Kutyával parkban, játszótéren tartózkodni még pórázzal is tilos!
(7) A közterületen megrendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú
illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület
és vonzáskörzetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

20.§
(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, megrongálása tilos!
(2) Közterületen lévő növények /fák, díszcserjék, virágok stb./ rongálása, csonkítása,
leszakítása tilos!
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetés ellenesen használni tilos!
(4) Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.
(5) A közterületi gyűjtőedényzetből tilos hulladékot kiönteni, szétszórni!

(6) Aki közterületet, sportolás céljára szolgáló területet az itt elhelyezett felszerelési és
berendezési tárgyakat beszennyezi, megrongálja köteles annak helyreállításáról,
megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(7) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni!
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül – az idejét múlt
hirdetményt a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül - köteles saját költségén
eltávolítani.
(8) Tilos olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését, sportolási
tevékenységét zavarja, vagy közerkölcsöt sért!
21.§
(1) Közterületen szennyező anyagot /szemetet, rongyot, egyéb hulladékot/ csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék a szennyeződés előidézője köteles
azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) A közterületen folytatott szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet
folytató köteles a legnagyobb körültekintéssel eljárni, a tevékenység befejeztével a
közterületet rendeltetésének megfelelő eredeti állapotába helyreállítani.
22.§
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén /az építkezés előtti területen/ az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
/bonyolítónak/, ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az
általa elfoglalt terület tisztántartásáról, valamint arról, hogy a közterületen lévő berendezési és
felszerelési tárgyak fák, növények, csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek ne
rongálódjanak az építkezés folyamán és egyéb használat esetén. A rongálás által keletkezett
kárt annak okozója köteles helyreállítani, illetve a helyreállítás költségeit megtéríteni.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely
közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(5) Közterületen bárminemű burkolat /úttest, járda stb./ felbontása csak a jegyző, az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával
lehetséges.
(6) 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, illetőleg meg kell tisztítani.
(7) Az építési munkák során keletkező veszélyes hulladékokkal /pl. aszfalthulladék,
bitumen, festékes göngyöleg/ kapcsolatban a jogszabályban foglaltakat kell betartani. A
veszélyes hulladékot csak átvételi feljogosítással rendelkező szervezetnek lehet átadni.
(8) Tilos közútra, útpadkára, önkormányzati útra, padkára salakot, építési törmeléket, illetve
szemetet szállítani és helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az
érintett ingatlanhasználó köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani,
illetve elszállítani.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
23.§
(1)Ez a rendelet 2014 október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a a települési köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról.szóló 20/2003. /XII.08./ önkormányzati
rendelet.
(3)E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/ EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Kelt: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus 28-i
ülésén.
Banka Ferenc sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2014. szeptember 08.
Márkus Erika
jegyző

1. számu melléklet

UTCA JEGYZÉK
Név

belterület

Aba-Novák út

”

Ady Endre utca

„

Akácfa utca

„

Alkotmány utca

„

Arany János út

külterület

„

Bartók Béla utca

„

Bata utca

„

Bem utca

„

Dudás utca

„

Felsőtanyai út

„

Gárdonyi utca

„

Haladás utca

„

Homokos utca

„

Hunyadi utca

„

Járási iskola út

„

Jász utca

„

Jókai út

„

József Attila út

„

Kertész út

„

„15 hsz-ig

Kossuth út

„

„76hsz-tól 128 hsz-ig illetve 123 hsz-

„29 hsz-ig

„47 hsz-ig

től 207 hsz-ig
Lehel út

„

Margaréta utca

üdülő telep

Mártirok út

„

Munkácsy út

„

Napsugár út

„

„

Nefelejcs utca
November út

„

Petőfi út

„

Piac tér

„

Posta út

„

Rákóczi út

„

„35 hsz-tól – 76 hsz-ig

„
„

Rozmarint utca
Rózsa út

„

Sport út

„

Szabadság út

„

Széchenyi út

„

Székely Mihály út

„

„35 hsz-tól 89 hsz-ig

Szivárvány út

„

Szőlős utca
Tavasz utca

„

Táncsics út

„

Váci Mihály út

„

Vörösmarty út

„

Zrínyi út

„

„

2. számú melléklet

Kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő pontok

1. Mártírok út 262/4 hrsz (COOP ABC mellett)

2. Széchenyi út 435 hrsz ( Munkácsy – Széchenyi út kereszteződés)

3. Alkotmány út 953 hrsz

4. Rákóczi út 1018 hrsz (Rákóczi út 110. ingatlan előtt)

