
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról. 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§ (1) Úrkút Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékról szóló törvényben 
meghatározottak alapján, a szilárd települési hulladék, (vegyes hulladék, lom hulladék, egyéb 
elkülönítetten gyűjtött hulladék) gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 
 
(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Úrkút község közigazgatási területére. 
 
(3) A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a közszolgáltatási területen lévő ingatlanok tulajdonosára, 
használójára, illetve kezelőjére – természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságra, szervezetére – (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki. 
 

2. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
2. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben 
meghatározott módon és helyen – a közreműködő által történő átvételig – gyűjteni. Az 
ingatlanhasználónak alapvető kötelessége hogy:1  
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való 
átvételig gyűjtse, előírásoknak megfelelően szelektálja, illetve tárolja,  
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe vegye,  
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások 
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített 
környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 
zavarja,  
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa és  
e) vegyen részt a községben működő szelektív hulladékgyűjtésben. 
 
(2) Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználók a szállítási napokon a 
közreműködőnek kötelesek átadni.2 
 
(3) Az ingatlanhasználó köteles 
a) a közreműködő által meghatározott típusú gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt 
használni, karbantartásáról és tisztán tartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni,3a 
gyűjtőedényt a saját ingatlanán elhelyezni és 
b) a gyűjtőedényt járatnapokon (minden hét csütörtöki napon) reggel 6 óráig kihelyezni. 
 
                                                   
1 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 1. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
2 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 2. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
3 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 3. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 



(4) A gyűjtőedényt a gyűjtőjárat által megközelíthető módon a járdára, valamint az ingatlan 
közútcsatlakozása mellé úgy kell kihelyezni, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza, és a 
közterületben kárt ne okozzon. A gyűjtőedény közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak 
visszahelyezése az ingatlanhasználó feladata. 
 
(5) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 méter széles 
átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítani, és olyan anyaggal felhinteni, hogy a gyűjtőedény 
kezelése akadályba ne ütközzék. 
 
(6) A gyűjtőedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró anyag, állati hulladék, 
folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú 
tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, megrongálhatja a 
jármű műszaki berendezését, illetve nem minősül települési hulladéknak. E tilalom megsértői az okozott 
kárt kötelesek megtéríteni. A gyűjtőedények használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül 
zárható legyen. 
 
(7) Amennyiben a gyűjtőedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a közterület 
tisztításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 

3. A közszolgáltatás igénybevétele 
 
3. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást Úrkút közigazgatási területén belül a 
hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint rendszeres hulladékszállításba bevont 
ingatlanhasználó köteles igénybe venni. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokon keletkezett települési hulladék elszállításáról – térítés 
ellenében – kizárólag az AVAR Ajka Nonprofit Kft. (8200 Ajka, Szent István u. 1/A), mint közreműködő 
(a továbbiakban: Közreműködő) köteles gondoskodni, tekintettel arra, hogy Úrkút Község Önkormányzata 
– az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségi Társaság, mint közszolgáltató (székhelye: 
8200 Veszprém, Házgyári út 1.) tagjaként biztosítja fenti szolgáltatást. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék 
előkezelése a Közszolgáltató által üzemeltetetett válogatóműben történik. A vegyesen gyűjtött települési 
hulladék kezelése a Közszolgáltató által üzemeltetett Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő 
Központban történik.4 
 
(3) A Közreműködő köteles a hulladékgyűjtő edény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni, a gyűjtőedényben általa okozott károkat köteles kijavítani (megjavítás, új gyűjtőedény 
biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az 
átvétel helyére visszahelyezni és a kiürítés során esetleg kihulló hulladékot összetakarítani.5 
 
(4) Ha a Közreműködő alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 2. § (6) bekezdésben 
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag belefagyott, a gyűjtőedény kiürítését 
jogosultak megtagadni. A gyűjtőedény használata következtében a szállító jármű berendezésében 
keletkezett kárért a gyűjtőedényt szabálytalanul használó személy a felelős.6 
 
(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható 
helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne 
férjenek hozzá. 
 
(6) A gyűjtőedényt a szilárd hulladék elszállítására való átadása, a megjelölt szállítási napon az ingatlan 
bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra közterületen történik. 

                                                   
4 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
5 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 4. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
6 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 5. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 



 
(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt úgy köteles a Közreműködő részére kihelyezni (átadni), hogy az a 
Közreműködő számára hozzáférhető legyen, a közterület forgalmát ne zavarja, a közlekedés biztonságát 
ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne tegyen.7 
 
(8) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve ha a gyűjtőedény 
elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ürítés napján 
köteles ingatlanára visszahelyezni. 
 
(9) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének 
rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a 
kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a 
kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közreműködő által előidézett 
szennyezését a Közreműködő köteles megszüntetni.8 
 

4. A közszolgáltatás tartalma és a közszolgáltatással ellátott terület határa 
 
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 
a) az ingatlanhasználó által a Közreműködő szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a 
rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közreműködő rendelkezésére bocsátott 
települési szilárd hulladék gyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására, 9 
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente 
egy alkalommal – a Közreműködővel egyeztetett időpontban és helyen, az erre a célra biztosított 
szállítóeszközén – történő gyűjtésre és a Közreműködő általi elszállítására,10  
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, és elszállított települési szilárd hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
 

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

 
5. § (1) A Közreműködő és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a 
szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.11 
 
(2) A közszolgáltatási jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közreműködő a közszolgáltatás 
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, illetve 
helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.12 
 
(3) A Közreműködő a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról 
– a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele 
útján tájékoztatni.13

                                                   
7 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
8 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
9 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
10 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
11 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 6. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
12 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 7. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
13 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 8. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 



(4) A Közreműködő az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján 
értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok gyűjtésének időpontjait.14 
 
(5) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség 
figyelembevételével a Közreműködő az Önkormányzattal közösen határozza meg és arról az 
ingatlanhasználót a (2) bekezdés szerint értesíti.15 
 
6. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási igénybevételéről szóló 
szerződés egyes tartalmi elemei: 
a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a Közreműködő és az ingatlanhasználó neve, címe, 
természetes személy esetén a személyes adatok körébe anyja neve, születési helye és ideje,16  
b) a szerződés tárgya, 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje, 
d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma, 
e)17  
f) a szerződés időbeli hatálya. 
 
7. § (1) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közreműködő szállítóeszközéhez 
rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány szerinti 
megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.18 
 
(2) A közszolgáltatási területen a Közreműködő az Önkormányzat egyetértésével – a keletkezett 
hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével – az alábbi űrtartalmú, 
rendszeresített, szabványos – MSZ szabvány szerinti – gyűjtőedények használatát állapítja meg:19  
a) 60 literes szabványos tároló,  
b) 80 literes szabványos tároló, 
c) 120 literes szabványos tároló, 
d) 240 literes szabványos tároló és 
e) 1100 literes szabványos tároló. 
 
(3) A Közreműködő a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető szemét mennyiségén 
felül is elszállítani, ha az a Közreműködő által rendszeresített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van 
elhelyezve.20 
 
8. § A Közreműködő a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közreműködő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a Közreműködő által 
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban lett kihelyezve, 
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési 
szilárd hulladéknak, 
c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedény esetén.21 
 

                                                   
14 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 9. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
15 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 10. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
16 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 11. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
17 Hatályon kívül helyezte: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. § 1. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
18 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 12. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
19 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 13. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
20 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
21 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. október 28-tól. 



9. § (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új 
tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban 
bejelenteni a Közreműködőnek. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi 
ingatlanhasználó köteles megfizetni.22 

 
(2) Az ingatlanhasználó a Közreműködőnek 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan 
történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.23 
 
 

6. A közszolgáltatási díj megfizetése, a díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok 
 
10. § (1)24  
 
(2) Az olyan lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében, amelyekben ténylegesen nem 
laknak, az ingatlanhasználó Közreműködőhöz benyújtott kérelmére, amennyiben az adott ingatlanra 
közszolgáltatási díjhátralék nem áll fenn, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel. 25 
 
(3)A szünetelési kérelemhez csatolni kell:  
a) legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által 
kiállított, teljes hónapra vonatkozó fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy  
b) számlaegyenleget, amely víz vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem 
használja. 
 
(4) Az ingatlanhasználó a Közreműködőhöz intézett írásbeli és a megjelölt időpontnál legalább 15 nappal 
korábban tett bejelentése alapján, a bejelentést követő hónap 1. napjától szünetel a közszolgáltatás azon 
ingatlanok esetében, ahol legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik.26 
 
(5) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak 
meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 
15-ig kérheti a Közreműködőtől.27 
 

7. A települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése 
 
11. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, – 
elkülönített gyűjtése gyűjtőhelyen, illetve a Közreműködő által szervezett házhoz menő elkülönített 
gyűjtéssel történik.28 
 
(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlanhasználók az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített 
gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat 
igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az 
egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. 
 

                                                   
22 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 14. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
23 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 15. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
24 Hatályon kívül helyezte: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. § 2. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
25 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 16. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
26 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 17. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
27 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 18. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
28 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 19. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 



(3) A szelektív gyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott szelektív gyűjtőedényben csak a feliraton 
szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A szelektív gyűjtőedényt a Közreműködő térítésmentesen 
biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára.29 
 

8. Személyes adatok kezelése30 31 
 
12. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait 

köteles a Közreműködőnek a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel 
egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak bekövetkeztét követő 15 
napon belül bejelenteni. 

 
(2) A Közreműködő a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, 

valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési 
kötelezettség időtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó a 
Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. 

 
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 

 
(4) A Közreműködő jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a számlázás és a jogos igények 

érvényesítése érdekében a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek átadni. 
 

9. A közterületek tisztántartása 
 
13.§. (1) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos 
feladatai: 
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, járda hiányában egy méter széles 
területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres 
körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a 
hó eltakarítása és síkosság mentesítése, (ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok 
mindkét irányra vonatkoznak).  
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,  
c) a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli közforgalmi 
területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az ingatlanhasználók között fele-fele arányban 
oszlik meg.  
 
(2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a 
rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról 
gondoskodni. 
 
14. §. (1) Az ingatlanhasználónak az épület, teleki ngatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai:   
a) az épület homlokzatának, kerítésének folyamatosan történő letakarítása,  
b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé 
benyúló ágak, bokrok megfelel ő nyesése,  

                                                   
29 Módosította: 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 6. § 20. pontja. Hatályos: 2016. október 28-tól. 
30 Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. március 31-től. 
31 Módosította: 13/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. augusztus 23-tól. 



c) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt, vagy egyébként üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda 
tisztántartása, az ingatlan állapotából eredeztethető esetleges balesetveszély elhárítása a kivitelező, kivitelező 
hiányában az ingatlanhasználó kötelezettsége. 
Az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. 
 
15. §. (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység (a továbbiakban együtt: üzlet) előtti 
és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az üzlet 
használója köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról 
gondoskodni. Ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az üzlet elé cigarettacsikkek 
elhelyezésére és gyűjtésére szolgáló edényt kihelyezni, annak folyamatos ürítéséről és tisztántartásáról 
gondoskodni. Az üzlet használója köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó 
eltakarításáról gondoskodni. 
 
(2) Az üzlet előtti és melletti járdát a használó köteles a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán 
tartani. 
 
16. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból 
keletkezett hulladékot összegyűjteni, és eltávolításáról gondoskodni. 
 
(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a 
rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület 
eredeti állapotban történő visszaadásáról. 
 

10. Záró rendelkezések 
 
17. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.19.) rendelete és Úrkút Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról, fenntartásáról szóló 11/2005. (X.18.) 
rendelet 20-22. §-ai. 
 
 
  Fülöp Zoltánné s.k.    Rostási Mária s.k. 
  polgármester     jegyző 
 


