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Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

12/2002.(VII.1.) rendelete 

 

A helyi környezet védelméről, a közterületek  

és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

 

Vaskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, - 

módosított – 199o.évi LXV. törvény 16.§.(1)bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 

2ooo.évi XLIII.törvényben,  valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995.évi LIII. törvény 46.§.(l)bekezdés c.)pontjában kapott felhatalmazás alapján Vaskút 

község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, 

fenntartása és védelme érdekében, - a helyi körülményeket figyelembe véve, - az alábbi helyi 

rendeletet alkotja: 

 

I. F E J E Z E T 

     Általános rendelkezések 

 

1.§.   (1) A rendelet célja, hogy Vaskút község közigazgatási területén a köztisztaságot 

fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a 

helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

 

(2) A rendelet hatálya a  község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes 

jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi 

személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes 

hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.  

 

(3) A rendelet tárgyi hatálya : 

a.) települési szilárd hulladékra, 

b.) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre,  

c.) települési folyékony hulladékra 

terjed ki. 

 

(4) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi 

érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan 

közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, 

illetőleg magatartástól tartózkodni. 

 

2.§. (1) Alapfogalmak: 

a)   Települési szilárd hulladék: 

aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, 

valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak 

közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben 

keletkező, 

ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 

ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: 

gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott 

-veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 
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b.) Biológiailag  lebontható hulladék ( biohulladék): minden szervesanyag-

tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon ( mikroorganizmusok, 

talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.  

 

c.) Avar, kerti hulladék: avarnak, kerti hulladéknak minősül a száraz lomb, 

nyesedék, gyümölcs, illetve bármely elszáradt növényi rész. 

 

d.) Nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a 

hó, a sár,  az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából 

vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- 

vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag. 

 

e.) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező                                       szervezet, akinek 

vagy amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő 

ingatlanán települési hulladék keletkezik.  

 

f.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek  tisztítása, hó- és 

síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése. 

 

g.) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, 

hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási 

hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, 

felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, 

szabványosított edényzettel. 

 

h.) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban  közterületként nyilvántartott 

belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények 

közhasználatra átadott  része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). 

 

i.) Járda: Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos 

közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen területsáv, amely az ingatlan 

telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.  

 

j.) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve 

szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely 

ja) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló 

létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek 

ürítéséből, 

jb)  a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 

jc)  a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű 

tevékenységből származik. 

 

k.)Települési folyékony hulladék közszolgáltatás : A települési folyékony 

hulladék elszállítására irányuló szennyvízszállítási közszolgáltatás. A 

folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a 

folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása a közcsatornára 

rá nem kapcsolt lakásoktól. 
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II. F E J E Z E T  

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 

3.§.  (1)   A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, 

használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok 

tisztántartásáról ingatlanok tisztántartásáról pedig a  használati joggal 

rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni. 

Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres 

tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a 

szilárd burkolatú utak tisztántartásáról az önkormányzat a polgármesteri hivatal 

útján gondoskodik. 

 

(2) A település egész területén a  szervezett szemétszállításról az önkormányzat 

gondoskodik. 

 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 

megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladékot zárt hulladékgyűjtő edényben gyűjteni, és azt az annak kezelésére 

feljogosított hulladékkezelőnek átadni.  

Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék 

tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításáig 

– az ingatlan tulajdonosát terheli. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos  a kötelezettsége alá tartozó közterületsávok 

feltakarításából keletkezett hulladékot a  háztartási hulladékgyűjtő edénybe 

köteles elhelyezni. Amennyiben az edény térfogatát meghaladó mennyiségű  

hulladék keletkezik,  annak külön elszállításáról a tulajdonos köteles a 

közszolgáltatás útján gondoskodni. 

 

(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlantulajdonosok kötelessége. 

 

(7) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek és más elárusítóhelyek 

előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül 

attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. 

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokra is. 

 

(8) Az ingatlantulajdonos kötelessége a járdától az útszegélyig terjedő szakasz és 

az ingatlan előtti fák, bokrok nyesése, gondozása. 

A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz 

kiirtása, a járdára nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

 

(9) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként 

többször fel kell hinteni. 

Felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homokot, 

hamut, fűrészport, kőporlisztet) kell használni. 



 

4 
 

Erre a célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot 

használni nem szabad. 

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

 

(10) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 

elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

 

4.§.   (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák,  átereszek tisztántartása, 

a  csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti 

szakaszra terjedően – az ingatlantulajdonos  kötelessége. 

 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban- és tisztántartása minden esetben 

az ingatlantulajdonos kötelessége. 

 

(3) Az ingatlanon a csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg a 

kialakított árokba  vezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

 

(4) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett, olajos, vegyszeres, mosogatásra, 

mosásra, egyéb háztartási tevékenységre használt vizet bevezetni tilos! 

Áteresz eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, 

iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz 

elvezető árokba szórni, beleönteni, belesöpörni, vagy bevezetni tilos! 

 

5.§.  (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti 

területen) az építési engedély tulajdonosának 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. 

 

(3) Építésnél, bontásnál, vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni,  az 

építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy 

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, de csak olyan anyag tárolható, amely 

közegészségügyi szempontból nem veszélyes. 

 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda, stb.) felbontása csak a jegyző, 

az országos közúthálózatba tartozó út tekintetében a  közút kezelőjének 

hozzájárulásával lehetséges. 

 

(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, illetve szemetet szállítani és ott  tárolni. Ezen 

anyagok csak a szemétszállítás és a lomtalanítás napjára helyezhetők ki az 

útpadkára úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 

Közterületre kihordott szemetet, vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 

tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, 

illetve elszállítani. 
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6.§.    (1) Települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy kiporzást-

szóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket 

biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell 

végezni. Ha szállítás közben a terület szennyeződik,  a szennyeződés előidézője 

köteles azt eltávolítani, az eredeti állapotot helyre állítani és a további 

szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál a köz-, vagy magánterület 

szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel-, vagy lerakás elvégzése 

után nyomban meg kell tisztítani. 

 

7.§.   (1) Ha a közúti jármű, munkagép üzemelése, parkolása vagy javítása során a 

közterület szennyeződik, a szennyezést okozó jármű üzembentartója 

haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, a balesetveszélyt minden 

lehetséges eszközzel elhárítani. 

 

 (2)  Közterületen tilos minden olyan tevékenység végzése,  melynek során 

hulladék vagy szennyeződés keletkezhet (gépek és járművek mosása, olajcsere 

stb.), magánterületen ezen munkákat a környezetvédelmi  előírásoknak 

megfelelően, a környezet szennyezését megakadályozó módon kell végezni. 

 

8.§.   (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak engedély alapján szabad elhelyezni. 

 Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongálni.  

 

 A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül 

köteles saját költségén eltávolítani. 

 

(2) Épületen (kapun, ablakon, stb.) egyéb létesítményen lévő, idejétmúlt 

hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb az eltávolításra 

felszólító felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Köteles  továbbá az 

így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

 

9.§.  (1) Sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles 

gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról 

és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény ideje alatt  és azt követően a terület 

tisztán tartásáról. 

 

(2) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, játszóterek 

beszennyezése tilos! 

A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett 

területeken szemetet, hulladékot (üveg, papír, stb.), szennyező, vagy 

egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni tilos. 

Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított 

szeméttartóba lehet helyezni. 

 

(3) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében a tömeges forgalmat 

lebonyolító üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, 

intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett az ingatlantulajdonosok 

kötelesek szemétgyűjtőt elhelyezni és azoknak a szemétszállításra rendszerezett 

gyűjtőedénybe való ürítéséről szükség szerint gondoskodni. 
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(4) Aki a közterületet, a sportolás céljára szolgáló területet,  játszóteret, valamint 

az ott elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak 

megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

 

(5) Az állatok által közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról az állat 

tulajdonosa (kísérője) haladéktalanul köteles gondoskodni. 

           Állati ürüléket zárt tárolóban, szemétgyűjtő edényben elhelyezni tilos! 

 

(6) Állati hullát, állati hulladékot, valamint olyan anyagot, amely  a környék 

levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt 

nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem 

szabad. Köz-, vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni 

tilos! 

 

(7) Az eb, macska, baromfi, továbbá a három hetesnél fiatalabb szopós bárány, 

kecskegida, malac és borjú hulláját az állattartó saját telkén – évente maximum 

50 kg súlyig – eláshat. A felsoroltnál nagyobb testtömegű elhullott állat tetemét 

a tulajdonos köteles  haladéktalanul a kényszervágóhelyen elhelyezett  

dögtároló konténerbe szállítani.  

 

(8) 1
Állatnak közúton történt elhullását, - ha annak tulajdonosa ismeretlen, - a 

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Hivatalnál  

azonnal be kell jelenteni. 

 

  (9) Akinél rothadó, vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról 

és megsemmisítéséről haladéktalanul köteles gondoskodni . 

 

10.§.  (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magán-gazdálkodáshoz szükséges gépek 

járművek tárolása közterületen csak engedéllyel történhet. 

 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 1o méteres 

területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 

11.§. (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, 

hólé a járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén lévő élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan 

szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 

lerakásával beszennyezni tilos! 

12.§.  (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, 

hogy az sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 

 

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

- Gyalogos- és járműközlekedési útvonalon, 

- útkereszteződésben, 

- úttorkolatban, 

- kapubejárat előtt (annak szélességében), 

- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél a jármű 

megállóhelye és a járda között, 

                                       
1 Módosította 8/2013. (IV.26.) rendelet 2.§-a. Hatálybalépés: 2013. április 27. 
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- csapadékvizet elvezető árokba, 

- közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű 

létesítményein, 

- parkosított területen. 

 

(3) A járdáról a havat, -  ha szükséges naponta többször is, - a hóesés után azonnal 

el kell takarítani. 

 

III. F E J E Z E T 

   A települési szilárd- és folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése,  

a  köztisztasági  szolgáltatás 

 

13.§.  (1) A települési szilárd és egyéb szilárd hulladék tárolása, kezelése  céljából az 

önkormányzat megfelelő szemétlerakó hely (továbbiakban: szeméttelep) 

létesítéséről és fenntartásáról gondoskodik. 

 

(2)  A szeméttelepen csak a települési szilárd és egyéb szilárd hulladékot    szabad 

elhelyezni. 

A kijelölt szeméttelepen kívül szemét lerakása tilos! 

 

(3) A szeméttelepen  

- folyékony hulladékot,  

- nyomás alatti gázt,  

- hulladéklerakás körülményei között - a veszélyességi jellemzők 

jegyzéke alapján - robbanásveszélyes, maró, oxidáló, tűzveszélyes,  

fertőző kórházi, vagy más egészségügyi, illetve  állategészségügyi 

intézményből származó klinikai hulladékot, 

- előkezelés nélküli szennyvíziszapot, 

- állati hulladékot 

elhelyezni nem lehet. Ezen anyagok kezelése külön jogszabályban foglaltak 

szerint történik. 

 

(4) A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokat Vaskút Község 

Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2oo2.(VII.1.)számú 

rendelete tartalmazza. 

 

(5) A szeméttelepen csak az arra jogosult személy tartózkodhat. 

 

(6) A szeméttelepen elhelyezett szemét  engedély nélküli válogatása, annak a 

szeméttelepről történő kiszállítása tilos. 

 

14.§. (1) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló 

szennyvízszállítási közszolgáltatás: - a folyékony hulladék ideiglenes tárolására 

szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából 

történő elszállítása -  a közcsatornára rá nem kapcsolt lakásoktól. 

 

(2) A települési folyékony hulladék elszállítását, és leeresztését Kubovics Sándor 

vállalkozó végzi az általa biztosított, erre a célra kialakított járművel. 
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(3) A szolgáltató az (1)bekezdésben jelölt lakásoktól a települési folyékony 

hulladékot igény szerint, de félévente legalább egy alkalommal köteles – az 

ütemezésnek megfelelően – elszállítani. 

 

IV. F E J E Z E T  

      Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 

15.§.  (1) Avart és kerti hulladékot  csak március-április, valamint szeptember-október 

hónapban a tűzvédelmi előírások betartásával  úgy szabad égetni, hogy az az 

emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, az égetés hősugárzása kárt ne 

okozzon, s a közlekedést ne zavarja. 

 

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, illetve ipari 

eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, állati hulladék stb.). 

 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő-berendezést használni csak úgy lehet, hogy 

az a környezetére tűz-, vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 

(4) A szabadban a tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelő-berendezést őrizetlenül 

hagyni nem szabad, s a tüzelés szükségtelensége, vagy veszély esetén a tüzet 

azonnal el kell oltani. 

 

(5) A tüzelés, vagy a tüzelő-berendezés használatának színhelyén olyan 

eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítás 

is igénybe vehető. 

 

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól ezen rendelet nem ad 

felmentést. 

 

16.§. A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magába foglalja a község 

területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 

 

V. F E J E Z E T
2
 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 

17.§.
3
  

VI. F E J E Z E T 

Záró  rendelkezések 

 

18.§. (1) Ezen rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba.  

 Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

                                       
2 Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(IV.25.) rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012. április 26-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(IV.25.) rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012. április 26-tól. 
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a  helyi környezet 

védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló, - módosított  17/2oo1.(XII.19.)számú rendelet. 

 

Vaskút, 2002.június 27. 

 

 

 

Matheisz János        Sárossy László   

 polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

2001.december 19-én. 

 

         Sárossy László 

               jegyző 

 

 

Dr. Boros Anita törvényességi referens kívánságára törölve a  2.§. (1) bek. e.) pontja: 

e.)Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 

helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési 

tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb., valamint az 

azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd 

hulladék, szemét. 

 

 

 

 

 


