
 

EGYSÉGES SZERKEZET 2012.06.01 

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2004. (IX.01.)  Rendelete 

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a 

közterületek tisztán tartásáról 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladék gazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában, és a 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet hatálya Koroncó község közigazgatási területére terjed ki, a települési 

szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység tekintetébe az Árpád utca kivételével. 

(2) A rendelet személyi hatálya Koroncó község közigazgatási területén – települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység tekintetében az Árpád utca kivételével – 

lakó és tartózkodó magánszemélyekre, valamint a községben székhellyel, telephellyel, 

vagy ingatlannal rendelkező jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre és magánszemélyek társaságaira terjed ki. 

(3) 4 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes, valamin a települési folyékony 

hulladékra és az ezzel összefüggő tevékenységekre. 

(5) A rendelet alkalmazásával összefüggő fogalom meghatározásokat az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 

közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amellyel a 

települési környezetet szennyeznl, fertőzné. 

 

 

_________________ 
4Hatályon kívül helyezte a 12/2010.(XII.09.)Rendelet 21. §-a. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. 

 

A települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása 

 

3.§ 4 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

 

4. § 4 

 

A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása 

 

5. § 4 

 

A hulladék lerakása, tárolása, ártalmatlanítása 

 

6. § 4 

 

A települési szilárd hulladék gyűjtési, szállítási, kezelési és ártalmatlanítási díj 

a fiztés alóli mentesség , a díj mérséklése 

 

7. § 1, 2, 4 

 

A háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető 

más hulladék elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása 

 

8. § 4 

 

Szolgáltatási díjtételek 

 

9. § 4 

 

Lomtalanítás 

 

10. § 4 

__________________ 
1Kiegészítette a 19/2005.(X.28.)Rendelet 1. §-a. 
2Módosította a 9/2008.(VII.04.)Rendelet 1. §-a. 
4Hatályon kívül helyezte a 12/2010.(XII.09.)Rendelet 21. §-a. 

 

 

 



 

 

II. 

 

A közterületek tisztántartása, takarítása és a téli hóeltakarítási és síktalanítási 
feladatok ellátása  

Köztisztasági feladatok 
 

11.§ 
 

(1) A község közigazgatási területén a köztisztasági szolgáltatás és ellenőrzés 
megszerzéséért Koroncó Község Polgármesteri Hivatala felelős. 

(2) A közterületek tisztántartásáról Koroncó Község Önkormányzata gondoskodik az 
általa foglalkoztatott személyek által, a téli hóeltakarítási és síktalanítási feladatok 
ellátására az Önkormányzat helyi vállalkozóval köt szerződést évente. 

 
A közterületek szennyezésének megelőzése 

 
12.§ 

 
(1) Tilos a közterületen történő minden olyan tevékenység ami a közterület 

szennyezésével jár. 
(2) Tilos a közterületen elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, 

műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni. 
(3) Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkamas anyagot – tárgyat (törmeléket, 

homokot, hulladékot, papírt, tűz és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna 
víznyelőjébe szórni, önteni, bevezetni. 

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környék 
levegőjét 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) A tömeges forgalmat lebonyolító üzletek, és egyéb árusító helyek, vendéglátó 
egységek, intézmények, bejáratai mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), – 
kezelő(i) , - használó(i), kötelesek hulladékgyűjtő elhelyezéséről, azoknak az 
ingatlanhoz tartozó és szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről 
rendszeresen gondoskodni. 

(7) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az 
építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés 
indokolatlanul ne keletkezzen. 

(8) Közterületen építésből, bontásból, tatarozásból származó törmeléket, hulladékot 
szabadon tároni tilos. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerbe szabad 
elhelyezni és hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltató által fenntartott 
lerakóhelyre kell elszállítani. 

(9) Közterületen építési anyagot csak a polgármester által kiadott közterület 
használati (közterület-foglalási) szerződésben meghatározott helyen, módon és 
időpontig szabad tárolni. 



(10) Az építést, felújítást, tatarozást végző tulajdonos, kivitelező és építési területen és 
közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a 
biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani. 

(11) Közterületen a gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen 
fellépő hibák elhárítását célzó javítást. 

(12) Tilos hulladékot közterületen illetve más ingatlanán elhagyni. 
 

A közterületek tisztán tartása 
 

13.§ 
 

(1) A tuladjonos köteles gondoskodni: 
a./ az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától az úttestig terjedő 
teljes terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 
b./ az ingatlan előtti, melletti járdán a felburjánzott gaz – a burkolat rongálása nélkül 
– kiirtásáról, valamint a közterületre – különös tekintettel az úttest és a gyalogjárda 
terébe – benyúló ágak, bokrok, cserjék és egyéb növényzet nyeséséről, vágásáról 
gondoskodni. 

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva 
tartás ideje alatt – ettől eltérő meállapodás kivételével – a használó köteles tisztán 
tartani és a hulladékot eltávolítani. 

 
(A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 

1/1986(II.21.)ÉVM-EÜM együttes rendelet 6.§ (4)) 
 
(3)A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési – szerelési munka stb.) 

történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a 
használó köteles tisztán tartani. 

 
(A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 

1/1986(II.21.)ÉVM-EÜM együttes rendelet 6.§ (5)) 
 
(4) Az (1), (2) , valamint a (3) bekezdésben fel nem sorolt közterületek tisztán 

tartásáról, kaszálásáról, hulladék- ás gyommentesítéséről Koroncó Község 
Önkormányzata gondoskodik részben maga, részben az érintett 
ingatlantulajdonosok, használéók körével. 

(5) Az ingatlan előtti területek, és az ingatlanok gyommetnesítését a tulajdonos 
kérésére – kérelmére – az önkormányzat térítés ellenében elvégezteti, amennyiben 
erre a tulajdonos egészségi állapotából kifolyólag van szükség. A térítés mértékéről 
a Képviselő-testület évente külön rendeletben dönt. 

(6) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a bérlő, kezelő stb. köteles e rendelet 
13. §-ának (1) bekezdésében foglaltakról gondoskodni. 

 
Hóeltakarítás – síktalanítás 

 
14.§ 

 



(1) A tulajdonos, önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a bérlő köteles ónos 
esőtől, hótól, vagy jégtől síkossá vált járdát reggel 8 óráig közegészségügyileg 
veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak stb.) 
csúszásmentessé tenni, a járdáról a havat eltakarítani, ezt az időjárástól függően 
napközben is meg kell ismételni. 

(2) A 13. § (2) bekezdésben meghatározottak kötelesek a nyitva tartási idő első 
órájában az ónos esőtől, hótól, vagy jégtől síkossá vált járdát reggel 8 óráig 
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak 
stb.) csúszásmentessé tenni, a járdáról a havat letakarítani, ezt az időjárás függően a 
nyitva tartási időben megismételni. 

(3) A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén – a 
folyóka és víznyelő szabadon hagyásával -, a 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járda szélén kell összegyújteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő 
terület szabadon maradjon. 

(4) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást 
tilos elhelyezni: 

- útkereszteződésben 
- úttorkolatban (8 m-en belül) 
- kapubejáró elé – annak teljes szélességében 
- tömegközlekedési jármű megállójában (autóbuszmegálló) ott az úttest és járda 

közé 
- közszolgáltatási felszerelési tárgyak (vízelzáró, közvilágítási lámpaoszlop, 

tűzcsap, hirdetőoszlop stb.) mellé – köré. 
 

A közterületek tisztántartásáról, a hóeltakarításra és síktalanításra vonatkozó 
rendelkezések ellenőrzése 

 
15.§ 

 
(1)4 

 

(2) A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről az 
érdekelt szakhatóágok közreműködéséval a jegyző gondoskodik. 
 

(A Hgt. 41. § (4), valamitn a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló 1/1986(II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet 17. § (1) b. 
pontja) 
 

Egyéb rendelkezések 
 

16.§5 

 

 

 

 

_______________________ 
4Hatályon kívül helyezte a 12/2010.(XII.09.)Rendelet 21. §-a. 
5Hatályon kívül helyezte a 12/2010.(XII.09.)Rendelet 21. §-a. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 
 

17.§ 
 

(1) Ez a rendelet a 13.§ (5) bekezdésének kivételével a kihirdetés napján lép 
hatályba. 

(2) A rendelet 13.§ (5) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Koroncó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a kommunális hulladékszállítás kötelező igénybevételéről 
szóló 5/2003.(VI.6.) rendelete, és az ezt módosító szemétszállítás díjáról szóló 
8/2004.(VI.15.) rendelete hatályát veszti. 

 
 
 
      Horváth Lóránt                                                                    Radicsné Kincses Mária 
      polgármester                                                                                mb.jegyző 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
 
 
Koroncó, 2012. június 1. 
 
 
 
                                                                                                          dr. Cseresznyák Klára 
                                                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.sz. melléklet a 16/2004.(IX.01.) sz. rendelethez 
 

Fogalom meghatározások 
 

a.) Hulladék ártalmatlanítás: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint; 
b.) Hulladék begyűjtés: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint; 
c.) Hulladék gyűjtése: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint; 
d.) Hulladék hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben 
vagy szolgáltatásban – a Hgt. 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének 
alkalmazásával – történő felhasználása; 
e.) Hulladék – szemét gyűjtő edényzet: az utcán keletkező 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.) Hulladékkezelő: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint; 
k.) Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló útterület, amely az ingatlan telekhatártól az 
úttest széléig terjed. Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész 
mellett a járdaszegélyig változó szélességű és minőségű/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 közhasználatára átadott 
része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró) 
m.) Köztisztasággal összefüggő 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 szerződés alapján a 
közterületek tisztán tartása, valamint a települési szilárd hulladék szállítása, kezelése, 
ártalmatlanítása és hasznosítása; 
o.) Önálló rendeltetési egység: helyiség, vagy egymással beső kapcsolatban álló fő- és 
mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadtól vagy az 
épület közös közlekedőjétől nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára 
önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető: (pl.: üzlethelyiség, egy lakás, vagy 
egy szállodaépület); 
p.) Települési hulladék: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint; 
q.) Veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül 
eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, 
eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot 
jelentő hulladék 
r.)Tulajdonos: az ingatlan, az ingatlanrész, helyiség tulajdonos, kezelője, haszonbérlője, 
használója, haszonélvezője 
s.) Termelő: a Hgt. 3. §-ában foglaltak szerint; 



t.) Térségi célú hulladékkezelő telep: több településen keletkező tuelepülési szilárd 
hulladékból legalább 100 000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő 
mennyiség kezelésére szolgáló létesítmény; 
u.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és 
síkosságmentestése, illetőleg pormentesítése; 
v.) Tömegforgalom: A területet illetve a létesítményt óránként legalább 10 fővel 
látogatja; 
w.) Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület – függetlenül annak szélességétől 
és az útburkolat minőségétől. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.sz. melléklet a 16/2004.(IX.01.) sz. rendelethez3 

 
 
 
 
 
_________________ 
3Hatályon kívül helyezte a 9/2008.(VII.04.)Rendelet 2. §-a. 

 


