Egyházashollós község Önkormányzata képviselő-testületének
6/1996./VI.21./ Kt számú
rendelete
a köztisztaságról
Egységes szerkezetben a 7/1997./II.28/, és6/2000. /IV.28./
számú rendeletekkel
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése, valamint az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§-ában foglaltak
felhatalmazása alapján a köztisztaság fenntartása érdekében Egyházashollós község
Önkormányzatának képviselő- testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya
/1/ E önkormányzati rendelet területi hatálya kiterjed a község belterületére.
/2/ E rendelet tárgyi hatálya a köztisztasági és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
közszolgáltatási tevékenységre terjed ki.

2.§.
A közterületek tisztántartása
/1/1 Az épület és telektulajdonosok, haszonélvezeti joggal rendelkezők kötelezettségei:
a,/ az ingatlanok határvonalával közvetlenül érintkező járdaszakaszok, továbbá a
belterületi önkormányzati tulajdonban lévő közutak, folyókák, árkok tisztítása az
út középvonaláig.
b./ járműbehajtók és átereszek tisztántartása,
c,/ fenti területeken hó, sár, víz letakarítása, az utak járdák síkosságának
megszüntetése.
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Módosította a 7/1997./ II.28./ ÖR számú rendelet 1.§.. Hatályos: 1997 február 28
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/2/ Az üzlethelyiségek, szórakozóhelyek tulajdonosaira, bérlőire is vonatkoznak az /1/
bekezdésben meghatározott kötelezettségek, továbbá kötelesek a bérelt vagy közterületfoglalási engedély alapján igénybe vett közterületen, ahol tömeg fordul meg, hulladékgyűjtőt
elhelyezni, annak rendszeres ürítéséről, karbantartásáról, tisztántartásáról gondoskodni.
/3/ A gépjárművek karbantartói, használói, amennyiben a járművek üzemeltetése során
beszennyezik a közterületet, kötelesek haladéktalanul a szennyezés eltávolításáról
gondoskodni.

3.§.2
4.§.3
5.§.
A települési folyékony hulladék elszállítása és elhelyezése
A lakossági eredetű és nem lakossági eredetű folyékony hulladékok összegyűjtését, szállítását
kizárólag olyan szolgáltatóval lehet végeztetni, aki gondoskodik a szennyvíz hatósági
előírásoknak megfelelő létesítményben történő elhelyezéséről.

6.§.
/1/ A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési
környezet / különösen a közterületek/ szennyeződését, fertőzését eredményező
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
/2/ A nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú területet, beleértve a kerti padokat,
burkolatokat és az építmények területét is, a füvesített területet, a járdaszigetet, az
autóbuszvárókat mindenki köteles óvni, védeni.
/3/ Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenőrzése – a
községgazdán keresztül is – az önkormányzat jegyzőjének feladata.
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Hatályon kívül helyezte az Egyházashollós község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd
hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 3/2002. /III.27./ ÖR számú rendelete 18.§.
/1/ bek. Hatályos: 2002. március 27.
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Hatályon kívül helyezte az Egyházashollós község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd
hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 3/2002. /III.27./ ÖR számú rendelete 18.§.
/1/ bek. Hatályos: 2002. március 27.
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7.§.4

56

8.§.
A rendelet 1996. július 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a volt Molnaszecsőd községi
Közös Tanács 2/1985. számú – a környezetvédelemről és a kommunális rendről szóló –
rendeletének 14, 15 §-ai, 16.§. /1/-/2/ bekezdései, 17.§./1/ bekezdése megszűnik.
Egyházashollós, 1996. június 20.

/: Simon József :/
polgármester

/: Kovács Gyula :/
jegyző

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Egyházashollós, 1996. június 21.

/: Kovács Gyula :/
jegyző
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Módosította a 7/1997./II.28. ÖR számú rendelete. Hatályos: 1997.február 28.
Módosította a 6/2000. /IV.28./ ÖR számú rendelete. Hatályos: 2000. április 28.
66
Hatályon kívül helyezte Egyházashollós Község Önkormányzati képviselő-testületének 11/2012.(IX.14.) sz.
rendelete. Hatályát veszti 2012. IX.15. napján.
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