
Alsótold Községi Önkormányzat 
9/1996.(XII.15.) számú 

Rendelete a köztisztaság fenntartásáról 
 

[A 2/2000.(III.01.) számú rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg] 
 
Alsótold Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Tv. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési 
szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 
16/1996.(VII.15.) BM-KTM együttes rendeletet is figyelembe véve, a köztisztaság 
fenntartásáról  az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Alsótold község közigazgatási területén élő és tartózkodó 
magánszemélyekre, az Alsótold községben székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi 
személyekre, azok társulásaira és a magánszemélyek társulásaira. 
 
/2/ A rendelet hatálya kiterjed a köztisztasággal és a települési szilárd hulladákkal összefüggő 
helyi tevékenységre. 
 
/3/ A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra az ezekkel 
összefüggő tevékenységre. 
 
 

2. § 
 
A köztisztaság fenntartása, a település környezetvédelme közösségi érdek, ezért a rendeletben 
foglaltak végrehajtásában mindenki köteles közreműködni, a környezet szennyeződését, 
fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. 
 

3. § 
 

Alsótold Község terültén a települési szilárd hulladék elszállítása szervezett módon történik. 
 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 
 

4. § 
/1/ Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet (közút, járda, tér, közpark). 
 
/2/ Közterületen szemetelni, azt szennyezni, növényzetét vagy felszerelését rongálni, 
állatokat gyepre vezetni, ipari, mezőgazdasági vagy kommunális hulladékot elhelyezni 
tilos. 
 



/3/ Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni, csak engedély alapján lehet, úgy, 
hogy abban maradandó károsodás ne keletkezzen. A használattal érintett terület közvetlen 
környezetét a használó köteles tisztántartani a keletkezett hulladék elszállításáról 
gondoskodni. 
 

5. § 
 
/1/ Közterületen szennyező anyagokat csak úgy szabad szállítani, hogy a szállítmány 
szennyeződést ne okozzon. 
Szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet gyakorló köteles azt haladéktalanul 
eltávolítani. 
 
/2/ Közterületen veszélyes (mérgező, fertőző) hulladékot raktározni, szétszórni tilos. 
 
/3/ Állati tetemet, vagy olyan anyagot, amely a környezetet, a levegőt szennyezi, az 
egészséget veszélyezteti, közterületen elhelyezni nem szabad. 
 

6. § 
 
/1/ A község közigazgatási területén átfolyó patakok, vízfolyások, árkok, kutak szennyezése 
tilos. 
 
/2/ Szigorúan tilos a településeken átfolyó élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba, 
bármilyen közterületre tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet, fáradt olajat engedni, a 
vízfolyások partjait, medrét szeméttel és egyéb hulladékkal beszennyezni. 
 
/3/ Szigorúan tilos élővíztől, víznyerő helytől számított 15 m-en belül gépjárművet mosni. 
 

7. § 
 
/1/ Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, tartós 
használója (továbbiakban: tulajdonos) illetve annak bérlője (továbbiakban: használó) köteles 
gondoskodni. 
 
/2/ Az ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek gondoskodni az ingatlan és közút között 
lévő zöldsáv, nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá a járda folyamatos tisztántartásáról. 
 
/3/ A csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladék eltávolításáról a 
szükségletnek megfelelően, de évenként legalább egyszer köteles gondoskodni. 
 
/4/ Az ingatlanok előtti járdaszakasz (járda hiánya 1 m széles területsáv ) hó- és síkosság 
mentesítéséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. 
 
/5/ A szórakoztató, vendéglátó és árusítóhelyek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a 
használó köteles folyamatosan tisztántartani, a hó és síkosságmentesítésről gondoskodni. 
Köteles a bejárat mellett szeméttároló edényeket elhelyezni, azok folyamatos kiürítéséről 
gondoskodni. 
 

HÁZTARTÁSI SZEMÉT KEZELÉSE 
 



8. § 
 
/1/ Települési szilárd hulladék: 
      Az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag. 
 

a. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekben és területeken a rendeltetés szerű használat során keletkezett szilárd 
hulladék pl.: konyhai hulladék, papír, műanyag és konzervdobozok, salak, hamu, 
falomb, rongy, törött edény stb. 

b. Egyéb szilárd hulladék pl.: kisebb berendezési tárgy, bútordarab, háztartási 
készülék, stb. 

c. Nem minősül települési szilárd hulladéknak az állati tetem, emberi ürülék, építési, 
bontási anyag és törmelék, tűz és robbanásveszélyes mérgező vagy fertőző anyag. 

 
/2/ A települési szilárd hulladék összegyűjtése és környezetet nem szennyező tárolása annak a 
kötelessége, akinél az keletkezett, ennek során környezetvédelmi, közegészségügyi 
szabályokat nem sérthet, közterületet nem szennyezhet, a szomszédos jogos érdekeit nem 
veszélyeztetheti. Szemetet felhalmozni tilos. 
 
/3/ A háztartási szemét elszállítását erre jogosult szolgáltató szerv végzi külön megállapodás 
alapján, szükség szerint. 
 
/4/ A szemét elszállítása, vagy megsemmisítése a tulajdonos, használó kötelessége. 
 

9. § 
 
/1/ A község belterületén a települési szilárd hulladék elszállítása – helyi közszolgáltatásként 
– az önkormányzat feladata, melyet a lakosság részére ingyenesen biztosít. 
 
/2/ A szemétszállítással kapcsolatos feladatok ellátását – külön szerződés alapján – az 
önkormányzat által megbízott – szolgáltató szerv végzi Gyulavári Róbert szennyvíz-konténer 
sift-száll. 3068 Mátraszőlős tanács út 27. 
 
/3/ A háztartási hulladék gyűjtésére, tárolására az önkormányzat  által biztosított 
szabványosított konténer szolgál. 
 
/4/ A háztartási hulladék elszállítása – külön megállapodásban foglaltak szerint – a konténer 
megtelte után igénybejelentés alapján történik. 
 
/5/ Az egyéb szilárd hulladék szervezett összegyűjtéséről – lomtalanítási akció keretében – 
évente legalább egy alkalommal az önkormányzat gondoskodik. 
 
/6/ A települési folyékony hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosai gondoskodnak. 
 
/7/ A lakossági eredetű és nem lakossági eredetű folyékony hulladékok összegyűjtését 
kizárólag olyan szolgáltatóval lehet végeztetni, aki gondoskodik a szennyvíz hatósági 
előírásoknak megfelelő létesítményben történő elhelyezéséről. 
 
 
 



 
 

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 
10. § 
 

/1/  A rendeletben foglalt kötelezettségek megtartásának rendszeres ellenőrzéséről a 
Körjegyzőség gondoskodik. 
 
/2/ A Körjegyzőség Hivatala a rendeletben megszabott kötelezettségek megtartására az 
érdekelteket felszólítja. 
 

11. § 
 
/1/ Aki e rendelet előírásait megszegi vagy kijátssza, szabálysértést követ el és 1.000 Ft-tól 
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.1 
 
/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az elkövető állandó lakóhelye szerint 
illetékes I. fokú szabálysértési hatóság jogosult. 
 
/3/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja az elkövető tartózkodási 
helye, munkahelye vagy  az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. 
 

12. § 
 
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Alsótold Községi Közös Tanács 1/1982.(VII.19.) 
Tr. számú rendeletének a Köztisztaságról szóló része hatályát veszti. 
 
Alsótold, 1996. november 25. 
 
 
 
Klátyik András s.k.                                                              Kucsikné Tőkés Katalin s.k. 
      Polgármester                                                                           körjegyző 
 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 1996. december 15. 
 
 
 

Kucsikné Tőkés Katalin s.k. 
                                                                                                           körjegyző 
 

                                                 
1 Módosította a 2/2000.(III.01.) számú rendelet. Hatályos 2000. március 1. napjától. 


