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Domony Község Önkormányzatának 9./2003./XI.20./ sz. rendelete 

 

a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről egységes 

szerkezetben 

 

Domony község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) 

bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. §. (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendelet (Dj) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi  rendeletet alkotja. 

 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet alkalmazási köre 

 

1. § 

 

/1/ A rendeletet Domony község közigazgatási belterületén és külterületén kell alkalmazni, magánszemélyekre, azok 

társaságaira és a jogi személyekre, valamint ezek társulásaira, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre.  

 

/2/ Ezen önkormányzati rendeletben foglalt előírások megtartása elsőrendű közegészségügyi és községképi, valamint 

környezetvédelmi szempontból is fontos érdek, ezért végrehajtásában mindenki köteles tevékenyen közreműködni. 

 

/3/ Az ingatlan és környékének tisztántartásáról: 

a./ azok tulajdonosa, haszonélvezője vagy megbízottja /továbbiakban: tulajdonos/ 

b./ illetve bérlője, használója /továbbiakban: használó/ köteles gondoskodni még akkor is, ha nem tartózkodik ott. 

 

/4/ Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük 

összefüggő tevékenységre. 

 

2. § 

 

/1/ A köztisztasági tevékenység keretein belüli Domony község illetékességi területén a háztartási szemét és hulladék   

szállítási tevékenységet megállapodás alapján az Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete 

végzi. 

 

/2/ Az intézményesen összegyűjtött szemét, illetve hulladék az aszódi Önkormányzat által fenntartott GAMESZ által 

üzemeltetett kommunális szemétlerakó telepen kerül elhelyezésre. 

 

/3/ Bármely háztartási, ipari hulladék vagy egyéb szemét elhelyezése Domony közigazgatási területén tilos. Ennek 

megszegése a mindenkori rendelkezések és az önkormányzat rendeletében meghatározottak alapján büntetendő. 

 

/4/ Egyéb esetleges szemétszállításra külön szerződést kell kötni, melynek szolgáltatási díja szabad árformába tartozik.
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FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

 

3. § 

 

/1/ Köztisztasággal összefüggő tevékenység: 

 Az egyes ingatlanok, valamint a közterületek tisztántartása. 

 
/2/ Közterület: 
Az ingatlannyilvántartásban közterületként bejegyzett földrészlet, közút, járda, tér, közpark. 
 

/3/ Települési szilárd hulladék: háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék 

 

a.) Háztartási hulladék: 

lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben, a lakók közös használatára szolgáló 

helyiségekben és területen keletkezett szilárd hulladék, így pl: salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, 

ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kisebb méretű bútordarab, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági 

hulladék, falomb, kisipari tevékenység gyakorlásából keletkező kisebb hulladék, amíg nem haladja meg 0,25 m3-t. 

  

b.) Egyéb szilárd hulladék: 

a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék, valamint az azokhoz 

tartozó területeken illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék.  

 

/4/ Nem minősül háztartási szemétnek: 

- az emberi ürülék, 

- az állati hulla és trágya, 

- jég, hó, sár, 

- az épület megrongálásából, bontásából, vagy javításából származó nagyobb - 25 kg-on felüli mennyiségű anyag, 

- tűz és robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, 

- minden tárgy vagy hulladék, amelynek elhelyezése - terjedelménél vagy súlyánál fogva - a szemétgyűjtő edényekben, 

zárható nylon vagy papírzsákban nem lehetséges, 

- minden olyan egyéb anyag, eszköz vagy tárgy, amely a szemét szállításánál, felrakásánál az emberre, állatra vagy 

járműre veszélyt jelent, így pl. nagyobb méretű szúró vagy vágóeszköz. 

 

/5/ Az a.-b. pontban felsoroltakon kívüli hulladék nem tekinthető háztartási szemétnek. Elszállításáról a tulajdonos, 

használó, illetve az üzemeltető köteles gondoskodni. 

 

 

HÁZTARTÁSI SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSA  

 

4. § 

 

/1/ A háztartási szemét elszállítását, a köztisztasági feladatokat Domony képviselő-testülete végezteti, külső szerv 

igénybevételével, az önkormányzat -jelen rendelet kihirdetésétől számított 5 évig- tulajdonát képező hulladékgyűjtő 

edényzettel végzi.  

 

/2/ A bekapcsolt területeken keletkezett hulladék elszállítása vagy a rendszeresített hulladékszállítás igénybevétele 

Domony belterületén kötelező. 
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/3/ A szemétszállításra alkalmas hulladéktároló űrtartalma a 110 litert, súlya az 40 kg-ot nem haladhat ja meg.         

 

/4/ A hulladékgyűjtő edényeket a tulajdonos /használó/ köteles folyamatosan tisztántartani és fertőtleníteni. A 

hulladékgyűjtés, illetve szállításra való előkészítés történhet beköthető papír, illetve nylon zsákban is. A szemétgyűjtő 

tartályok más célra nem használhatók. 

 

/5/ Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a megjelölt időben a tároló edényeket, illetve zsákokat úgy kihelyezni, 

hogy se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza. 

 

/6/ Amennyiben a szemétszállító edény műszaki állapota nem megfelelő vagy az nem háztartási szemetet tartalmaz, a 

köztisztasági feladatot ellátó szerv dolgozói jogosultak a szolgáltatás elvégzésének megtagadására. 

 

 

EGYÉB NEM HÁZTARTÁSI SZEMÉT 

 

5. § 

 

/1/ A háztartási szemét fogalmába nem tartozó szemetet, hulladékot a szeméttárolóba rakni tilos. 

 

/2/ A nem háztartási szemét vagy hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról az ingatlan 

tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. 

 

/3/ A /2/ bekezdésben foglalt nem háztartási szemét vagy hulladék elszállítására a tulajdonos vagy használó, vállalat, 

szervezet megállapodást köthet az aszódi GAMESZ-szel. 

 

/4/ Az önkormányzat évi egy alkalommal- előre meghirdetett - ingyenes lomtalanítási akciót rendez. 

 

 

II. FEJEZET 
 

6. § 
 

AZ INGATLANTULAJDONOS FELADATAI 
 
/1/ Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben 
meghatározott gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe (gyűjtőzsákba) elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.  
 
/2/ Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztításával kapcsolatos feladatai:  
 
a.) Az ingatlanok előtt (mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlanok előtt) lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, 
valamint gyomtalanításáról a tulajdonos, a használó köteles gondoskodni, illetve az úttest felé benyúló ágak, bokrok 
megfelelő nyeséséről. Ahol kiépített járdaszakasz nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt 
lévő 1,5 m sávot kell járdának tekinteni.  
 
b.) Az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések, 
folyamatos eltávolításáról köteles gondoskodni az ingatlan tulajdonosa, illetve használója. 
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c.) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlana előtti területen köteles a közutak mentén a füves részt lekaszálni és 
az árokból a hordalékot kitisztítani. 
 

d.) Azokon a helyeken, ahol szervezett úttisztítás nincs, az ingatlan tulajdonosai, használói kötelesek a közterületet az út 

középvonaláig tisztán tartani és szükség szerint elsimítani. 

 

e.) Ugyancsak az ingatlan tulajdonosai, illetve használói kötelesek az ingatlanuk előtt lévő járdaszakaszok síkosság 

mentesítésére. 

 

f.) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása a kivitelező 

feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen 

környékét tisztán tartani. 

 

7. § 

 

A KERESEKEDŐ, UTCAI ÁRUS, ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

/1/ Az üzlet, egyéb elárusító hely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda 

mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési 

szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság 

mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni. 

 

/2/ Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta, mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 

7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani. 
 
/3/ Az utcai árus köteles a részére kijelölte helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett 
hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. 
 
/4/ Közterületen rendezett 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 tisztán tartásáról továbbá a terület eredeti állapotban történő 
visszaadásáról. 
 
 

KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA 

 

8. § 

 

/1/  Domony önkormányzati hivatala szükség szerint gondoskodik a közterületen lévő: 

- közutak műtárgyai, 

- kijelölt szervek, 

- hidak, önkormányzati kezelésű utak, parkok, játszóterek, 

- önkormányzati kezelésben lévő patakmeder, árkok, 

- közterületi hulladékgyűjtők /ezen belül a köztemetők hulladékgyűjtői/ 

tisztántartásáról, az itt keletkezett hulladék kezeléséről, téli hó eltakarításáról, csúszásmentesítésről. 
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AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉKOK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSE 

 

9. § 

 

/1/ Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, és az égés hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetés minden héten, szerdai napon 

engedélyezett, más napokon és ünnepnapokon a nyílttéri égetés tilos. 

 

/2/ Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PCV, veszélyes 

hulladék, stb.) 

 

/3/ A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz-, vagy 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 

/4/ A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, ha a tűzre már 

nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

/5/ A tüzelés és tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 

helyezni és tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható. 

 

/6/ Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom esetére az /1/ bekezdésben meghatározott tűzgyújtási engedély 

nem alkalmazható. 

 

10. § 

 

/1/ Tilos: 

-  szeszesital fogyasztása közterületen, különösen a kereskedelmi, vendéglátó egységek és munkahelyek előtt, valamint 

ezek környékén. 

- ez a tilalom nem vonatkozik a közterületen elhelyezett és közvetlenül közterületen alkalmi árusítást végző árusítóhelyek 

környékére, valamint a majális, búcsú jellegű rendezvényekre települt árusítóhelyekre 

- a patak medrébe, rézsüjébe szemetet, hulladékot szórni, 

- a patakmeder és rézsüjének tisztántartásáról a közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 

-  állati hullát közterületen lerakni tilos. 

-  közterületen elhullott állat elszállításáról a bejelentést követően az önkormányzati hivatal köteles gondoskodni. 

- közterületre, közútra ebet kiengedni, ott felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos. 

 

/2/ Közterületen szemetet, hulladékot csak hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni. 

 

 

SZENNYEZŐ ANYAG SZÁLLÍTÁSA  

 

11. § 

 

/1/ Közterületen szennyező anyagot csak por és csepegésmentesen szabad szállítani. 

 

/2/ Amennyiben a szállítmány fel- vagy lerakása, illetve szállítása közben a közterület szennyeződne, annak előidézője 

köteles a közterületet megtisztítani. 



 6 

 

/3/ Közterületre, nyílt árokra, élő vízbe szennyvizet vezetni tilos. 

 

 

KÚT, FORRÁS TISZTÁNTARTÁSA  

 

12. § 

 

/1/ Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó, vagy foglalt forrás környékét úgy kell kiképezni, hogy az elcsurgó víz a kútba, 

illetve a forrásba vissza ne folyhasson. Az elcsurgó víz elvezetéséről a kút fenntartójának kell gondoskodnia. 

 

/2/ Az ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó vagy foglalt forrás környékén mosakodni, gépjárművet mosni, állatokat itatni 

tilos. 

 

/3/ Ásott vagy egyéb használaton kívüli kútba csapadékvizet vagy szennyvizet bevezetni tilos. 

 

 

CSAPADÉKVÍZ  

 

13. § 

 

/1/ Az épület tulajdonosa az OESl. Előírásai szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé 

a járdára ne csurogjon. 

 

/2/ A csapadékvíz elvezetését mindenkinek a saját ingatlanán kell biztosítani úgy, hogy azzal a szomszédos ingatlanok 

használatát ne zavarják. 

 

III. FEJEZET 

 

A HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE, 

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELE 

 

14. § 

 

/1/ Domony Község Önkormányzata a háztartási és egyéb hulladék szállításának kötelezettségét valamennyi megnyitott 

utcára kiterjeszti, ezért minden tulajdonos, valamint használó köteles az ingatlanában, (üzlethelyiségében, 

vendéglátóegységében) keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott edényzet felhasználásával 

és módon elszállíttatni, azaz köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

 

/2/ A lakosság által igénybevett szolgáltatás esetén a hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatói szerződés a 

szolgáltatás igénybevételével létrejön.  A közületek, és egyéb gazdálkodó egységeknél a hulladékszállítás módját, díját, 

gyakoriságát és a használt edényzet típusát a közszolgáltató határozza meg. 

 

/3/ Valamennyi ingatlantulajdonos, használó, bérlő, köteles a köztisztasági szolgáltatás ellátásához szükséges adatokat 

az új ingatlan (bérlemény) használata megkezdésétől számított legkésőbb 30 napon belül megadni, továbbá az 
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adatokban bekövetkező változásokat, ezek bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni az önkormányzatnak. 

 

/4/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy 

felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, ellátásának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a 

keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat 

változás esetén is - értesíteni. A szállítási rendet az Önkormányzat és a Szolgáltató e rendelet 2. számú melléklete 

szerint határozza meg. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. 

 

 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ 

 

15. § 

 

/1/ A szemétszállítási díjat Domony önkormányzata az 1. sz. mellékletben határozza meg. 

 

/2/ A szemétszállítási díjat a Polgármesteri Hivatal erre megbízott dolgozója közli és szedi be. Ugyancsak köteles a 

díjkifizetési hátralékosokkal szemben behajtási eljárást kezdeményezni. 

 

 

DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK 

 

16. § 

 

/1/ Magánszemélyek szemétszállítási díjfizetési kötelezettségét az önkormányzat teljes egészében átvállalhatja, szociális 

rászorultság alapján az éves szemétszállítási díj teljes összegének elengedését kérheti az a magányszemély, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. A díj 

teljes egészében elengedhető a 70 év feletti közös háztartásban élő személyek, illetve olyan személyek esetén, akik év 

közben töltik be 70. életévüket, a SZEB javaslatára. 

 

/2/ Ez a kedvezmény az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig alkalmazható. Az átvállalásról szóló 

határozatot meg kell küldeni az érintetteknek, s egyidejűleg intézkedni kell a szemétszállítási díjnak a szolgáltató javára 

történő átutalásáról. 

 

 

A  DÍJFIZETÉS SZÜNETELTETÉSE 

 

17. § 

 

/1/  

a.) Az ingatlan ideiglenes vagy végleges megüresedésekor a tulajdonos, elhalálozás esetén az örökös köteles a 

megüresedés tényét és várhatóan legalább fél éves időtartamát 15 napon belül írásban közölni a szolgáltatóval. 

 

b.) A díjfizetés szüneteltetése a beépítetlen ingatlanokra is vonatkozik - amennyiben ott nem keletkezik szemét - az a.) 

pontban rögzített bejelentési feltételek mellett. 
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c.) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy a tulajdonos a.) és b.) pont szerinti nyilatkozata valótlan, követelheti a 

tulajdonostól az a.) és b.) pont szerinti nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg a szemétszállítási díj 

egyösszegű megfizetését. 

 

/2/ Tulajdonos-változás esetén a szolgáltatónak történő bejelentés napjáig a szemétszállítási díjat a régi tulajdonos 

köteles fizetni. 

 

A DÍJHÁTRALÉK BEHAJTÁSA 

 

18. § 

 

A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

 

a.) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési 

kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére 

 

b.) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a szolgáltató - a 

felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti. 

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  

 

SZABÁLYSÉRTÉS 
 

19. § 

 

/1/ Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az önkormányzati rendelet 2. § /3/ bek., 4. § /3, 4, 5/ bek., 5. § /1/ bek., 6. § /2/ bek., 

7. § /1, 3/ bek., 8. §, 10. §, 11. §, 12. §, 13. § és a 14. § /2/ bek. rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, illetve azok 

megszegésében, kijátszásában közreműködik. 

 

/2/ Az /1/ pontban meghatározott szabálysértés tettenért elkövetője 500,- Ft – 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 

súlytható. 

 

HATÁLYBA LÉPÉS 

 

20. § 

 

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Domony Önkormányzat 1/1998 (I.19.) ÖKT 

rendelete. 

 

Domony, 2003. november 20. 

 

 

   Pauló Pál      Bognár Józsefné 

              polgármester                                 jegyző 
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1. számú melléklet 
 
A települési szilárd hulladék elszállításába bevont területek, ahol a szolgáltatás igénybe vétele kötelező: 
 
1. Hegyalja utca, 
2. Nyár utca, 
3. Ságvári Endre utca, 
4. Tavasz utca, 
5. Ady Endre utca, 
6. Völgyi utca, 
7. Sport utca, 
8. Baross utca, 
9. Petőfi utca, 
10. Kossuth Lajos utca, 
11. Erdő utca, 
12. Dózsa György utca, 
13. Fő út páros oldal, 
14. Fő út páratlan oldal, 
15. Bajcsy-Zs. út páros oldal, 
16. Bajcsy-Zs. út páratlan oldal, 
17. Hajnal utca, 
18. Névtelen utca (Bajcsy-Zs. utcáról nyíló), 
19. Dankó utca, 
20. Pásztor utca, 
21. Bihari J. utca, 
22. Iskola utca 
 
23. Domonyvölgy - Akác utca 
24. Domonyvölgy - Fenyő utca 
25. Domonyvölgy - Híd utca 
26. Domonyvölgy - Patak utca 
 
 
 
2. számú melléklet 
 
Domony Község közigazgatási területén a szemétszállítást végző vállalkozó megnevezése: 
 
Aszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete 
2170 Aszód, Szabadság tér 8. 
 
 
 
3. számú melléklet 
 
- A lakossági intézményesített kommunális hulladékszállítási díjat (szemétszállítási díj) beépített ingatlanonként   

7.800,- Ft/év mértékben állapította meg a képviselő-testület. 
- 70 év feletti egyedülállónak nem kell hulladékszállítási díjat fizetni. 
- 70 év feletti házaspárnak a hulladékszállítási díj 50%-át kell fizetni. 


