Püspökhatvan Község Önkormányzatának 5/1998. /IV. 1./ Sz. rendelete a
köztisztaságról, a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról
/A 6/2001. (IX. 10.) Ökt r., 9/2008. (IX. 15) )Ökt r.,valamint az 12/2013. (XII. 30.) sz. Ökt
rendelettel, valamint a 5/2014./III.03./ sz. Ökt. rendelettel egységes szerkezetben/
Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. Évi LXV. Tv. 8. § /1/
bekezdése, az 1995. Évi XLII tv 4. § /4/ bekezdése, valamint az 1995. Évi LIII. Tv. 46. § /1/
bek. c/ pontja, 48. § /1/ bekezdése, valamint a 2000. Évi XLIII. tv alapján a következő
rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
/1/ A rendelet célja, hogy a községben a köztisztaság, a környezetvédelem érvényesüljön és
ezzel a község környezeti kultúrája javuljon.
/2/ A környezeti kultúra fenntartása a lakosság elsőrendű érdeke, ezért annak előmozdításában
mindenki hathatósan köteles közreműködni.
/3/ A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területére, azon belül minden jogi és
magánszemélyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, valamennyi
ingatlantulajdonra, vagy ingatlan használójára.

II. fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2. §
/1/ A belterületi ingatlanok előtti közterületek, gyalogjárdák, a közterület és a gyalogjárda
közötti füves területek, a vízelvezető árkok és a patakmedrek tisztántartása, a fű folyamatos
nyírása az ingatlantulajdonos kötelessége.
/2/ A gondozatlan járdaszakasz, vagy vízelvezető árok tisztítását, a fű kaszálását az
önkormányzat az ingatlantulajdonos terhére elvégeztetheti.
/3/Az ingatlantulajdonosnak kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtás.
/4/ Az ingatlantulajdonos kötelessége továbbá:
a./ járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban tartása, tisztítása,
b./ a jármű üzemeltetése közben, anyagok szállítása során keletkezett
szennyeződések eltávolítása, az okozott rongálások helyreállítása.
/5/ a lakott területen kívüli árokpartok tisztántartása, a gyomnövények irtása, a növényvédelmi
munkák elvégzése a mezőgazdasági ingatlant használó kötelessége.
/6/ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát érintő, vagy azon átfolyó patakmedret szükség
szerint tisztítani és a víz szabad folyását biztosítani.

3. §

/1/ Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó ipari egység, kereskedelmi és üzlethelyiségek előtti
járdaszakasz tisztántartása, hó- és síkosság mentesítése, mind nyitvatartási időben, mind azon
túl a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége, továbbá kötelessége még az
ingatlan előtti közterület gondozása, valamint a vízelvezető árok tisztántartása.
/2/ Közterületen hulladékot, szemetet csak erre acélra elhelyezett és rendszeresített
tartályokba szabad tárolni.
/3/ A szeméttartályok kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata a /4/
bekezdés kivételével.
/4/ Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése
és tisztántartása az üzemeltető feladata.

III. fejezet
Zöldterületek fenntartása és kezelése
4. §
/1/ A község területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról és
ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.
/2/ Tilos a közpark területére gépkocsival behajtani és parkolni!
/3/ A közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál tilos járművet mosni.
/4/ Tilos haszonállatot legeltetni a közhasznú és egyéb zöldterületen.

IV. fejezet
A közterület rendje, közterület-használat engedélyezésének szabályai
5. §
/1/ Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő
módon használni csak engedély alapján lehet.
/2/ A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő
berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények ne rongálódjanak.
A rendelet 5. § /3/ bekezdése, /4/, valamint /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
/3/ Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet. Közterület-használatot a következő célokra lehet engedélyezni:
a./ árusító és egyéb pavilon elhelyezése
b./ alkalmi és mozgó árusításra, mutatványos tevékenységre,
c./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére
d./ teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére, valamint
forgalomból kivont gépjárművek elhelyezésére.
e./ tüzelőanyagok tárolására.
f./ egyéb, a fentiekben fel nem sorolt, a közterületet tartósan – 1 hétnél hosszabb időtartamban
- elfoglaló anyag vagy mobil szerkezet tárolása esetén./2/

/4/ A Közterület használat engedélyezése önkormányzati hatósági eljárás keretében történik, a
Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre átruházza./2/
/5/ A közterület-használati engedély kiadása során figyelembe kell venni az építésügyi
szabályzatot, a község rendezési tervét, valamint a köztisztasági szempontokat. A rendelet
közterületekre vonatkozó előírásai nem terjednek ki a közút nem közlekedési célú
igénybevételének magasabb szintű jogszabályok által szabályozott kérdéseire./2/
/6/ Az engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes nevét, címét
b./ a közterület-használat célját, időtartamát, a közterület nevét, mértékét,
c./ az esetleges szakhatóságok hozzájárulásának előírásait,
c./ az engedélyes kötelezettségeit, kártalanítási igénye kizárását.
e./ a díjfizetés mértékét, módját, határidejét.
/7/ Az engedélyes a közterület-használati engedélyt át nem ruházhatja.
/8/ A közterület-használati engedély megszűnik:
a./ az engedélyben foglalt határidő elteltével,
b./ visszavonással,
c./ közérdektől bármikor visszavonható, illetve, ha az engedélyes nem az
engedélyezett célra használja, díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.
/9/ Építkezés céljára anyagot tárolni az építési engedély kiadásától a használatba vételi
engedély kiadásáig díjfizetés nélkül lehet.
/10/ A közterület-használati díj mértékét az 1. Sz. melléklet tartalmazza.
V. fejezet
A háztartási szilárd hulladék, valamint a folyékony hulladék kezelése, elszállítása, a
hulladékszállítás díja /4/
6. §
1/ Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXV tv.-ben
rögzített szabályok szerint hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja
Püspökhatvan településen a háztartási hulladék elszállítását. A közszolgáltató: Tiszta Vidékért
Nonprofit Kft /székhelye: 2621 Verőce, Árpád u. 40., telephelye és levelezési címe: 2639
Bernecebaráti, Jókai u. 4. Képviselője: Gáspár János ügyvezető/ továbbiakban:
Közszolgáltató
A hulladék leürítése, ártalmatlanítása az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd Régió Kft által
üzemeltetett telepre történik.
2/ A hulladék elszállítása minden hét keddi napján 6.00 – 20.00 óra közötti időszakban
történik.
3/ Minden lakott ingatlan tulajdonosa köteles a hulladékszállítást igénybe venni, a
szolgáltatásért hulladékszállítási díjat fizetni az ott lakók számát figyelembe véve az alábbiak
szerint:
1-2 fős háztartásnál a minimum
60 l
3 fős háztartásig
minimum
80 l
minimum
120 l űrtartalmú edény szállítási és
3 fős háztartás feletti létszám esetén
leürítési díja kerül kiszámlázásra.

Igény esetén 240 l-es űrtartalmú hulladéktároló edény ürítését is igénybe lehet venni, ezt az
igénylőnek jelezni kell a Közszolgáltató felé.
4/ A településen működő vállalkozások az általuk végzett tevékenységből eredő hulladék
elszállítására a Közszolgáltatóval kötnek közszolgáltatási szerződést minimum a 120 l-es
űrtartalmú edény figyelembe vételével.
5/ A számlát a Közszolgáltató havonta küldi az ingatlantulajdonos és a vállalkozók részére. A
számlát a 2013. évi CLXXXVIII törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell elkészíteni. A
számla kibocsájtásának alapja a lakó igényének megfelelő gyűjtőedény űrtartalma, de
minimum a lakónyilvántartás szerint a lakásban lakók száma, valamint a létszámhoz
megállapított űrtartalmú edény nagysága. Vállalkozásoknál közszolgáltatási szerződésben
rögzített űrtartalom. A ki nem egyenlített számla köztartozásnak minősül, adók módján
behajtható tartozás, melyet kétszeri eredménytelen felszólítás után a Nemzeti Adó és
Vámhivatalhoz nyújt be a Közszolgáltató behajtás végett.
6/ A hulladékszállítás díja azonos a 2012. évben megállapított díjnak a rezsicsökkentéssel
módosított mértékével:
7/ A szemétgyűjtő edénybe csak háztartási hulladék helyezhető. Háztartási hulladék: a
háztartásokban képződő, elkülönítetten gyűjtött hulladék, valamint lomhulladék /lomtalanítás
során keletkező/.
8/ A papír, műanyag, üveg hulladék elhelyezésére a település 3 pontján elhelyezett
hulladékszigetek szolgálnak.
9./ A fűtési szezon időtartamára a hamu, salak elhelyezésére a Dózsa György utcában az un.
mérlegháznál gyűjtő konténer került kihelyezésre, melynek ürítését igény szerint végzi a
Közszolgáltató.
VI. fejezet
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
8. §
/1/ A közterületen, utcán keletkező avar helyszínen történő égetése tilos.
Csak a teljesen megszáradt avart és kerti hulladékot szabad elégetni, a nedvesen meggyújtott
hulladékok által keletkezett füst jelentősen szennyezi a levegőt és ártalmas az emberi
szervezetre.
/2/ Tilos az égetés:
kedden, pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnap,
június, július, augusztus hónapokban 18 óra után
március, április, május, valamint szeptember, október, november hónapokban 16 óra után.
/3/ Tarlóégetést csak a jegyzőtől előzetesen kért és kapott engedély alapján lehet végezni.
VII. fejezet
Vegyes rendelkezések

9. §
/1/ E rendelettel nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
VIII.
Záró rendelkezések
10. §
A rendelet 1998. április 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 12/1995.
/XII. 28./ sz. Ökt rendelet, az ezt módosító 1/1998. /III. 1. Sz. Ökt. r., továbbá a 9/1995.
/X.25./ sz. Ökt rendelet.
Püspökhatvan, 1998. Március 17.

Bátyi József s.k.
polgármester

Blaskó Imréné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 1998. Április 1-én
Blaskó Imréné s.k.
jegyző
/1/ Hatályos: 6/2001. (IXC.10.) Ökt. r.
/2/ Hatályos: 2008. 09.15. 9/2008. (IX. 15.) Ökt r.
/3/ Hatályos:12/2013. (XII. 30.) Ökt r.
/4/ Hatályos: 5/2014./III.03./ sz. Ökt r.
Egységes szerkezetben: 2014.03.03.
1 sz. melléklet

Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1998. /IV.1./ Sz.
RENDELETÉHEZ

Közterület használat megnevezése

Közterület haszn. Díja:

1./ Árusító pavilon

100 Ft/m2/nap

2./ Teher és különleges gépjárművek, valamint
ezek vontatmányainak elhelyezése, valamint
fogalomból kivont gépjárművek elhelyezése
3./ Alkalmi és mozgó árusítás közterület és
önkormányzati út igénybe vétele esetén

100 Ft/m2/nap

1000 Ft/nap /3/

4./ Mutatványos tevékenység

100 Ft/m2/nap

5./ Zöldterület igénybe vétele esetén zöldterület bontása,
helyreállítása:
önkormányzati út, járda bontása, helyreállítása:

35 Ft/m2/nap
25 Ft/m2/nap /1/

/A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák./

