
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VIII.25.) 

önkormányzati rendelete 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 

tisztántartásáról 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással, a közterületek tisztántartásával kapcsolatosan az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht. tv. ) 35. § - ban, 88. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az ingatlanok tisztántartásával kapcsolatosan az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Értelmező rendelkezések 

1.§ 

 E rendelet alkalmazásában: 

(1) veszélyes hulladék: 

a) robbanásveszélyes 

b) tűzveszélyes 

c) irritáló 

d) mérgező 

e) levegővel érintkezve égésveszélyes 

f) rákkeltő 

g) maró, fertőző, szaporodási képességet károsító, ökotoxikus stb. mérgező gázokat fejlesztő 

h) mérgező gázokat fejlesztő 

Ezeket részletesen a Ht. tv. I. 12. melléklete tartalmazza. 

(2) hulladékgazdálkodási közfeladat: 

a) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. 

pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak 

meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 

b) állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

országos szintű megszervezése 

(3) hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését 

biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy 

közterületen kialakított elkülönített, terület, amely magában foglalja a 

hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet 

biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helységeket, gyűjtőhelyeket, valamint 

a hulladékkezelő létesítményeket. 

 



2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

2.§ 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi hulladékok tartoznak: 

a) az ingatlanon vagy a településen kihelyezett konténerben vegyesen gyűjtött 

települési hulladék; 

b) hulladékgyűjtő szigeten elkülöníthetően gyűjthető települési hulladék/szelektív 

hulladék 

c) lomtalanítás körébe vont lomhulladék. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi tevékenységek tartoznak: 

a) az ingatlanhasználók által gyűjtött települési hulladék gyűjtésére és e hulladék 

hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

b) az ingatlanhasználók által gyűjtött, a Közszolgáltató által a településre kihelyezett 

konténerbe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 

létesítményekbe való szállítására; 

c) az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjthető, a Közszolgáltató által 

hulladékgyűjtő szigetre kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett 

papír, üveg, műanyag palack hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 

létesítményekbe való szállítására; 

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók e rendeletben meghatározottak szerint 

gyűjthető települési hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő 

létesítményekbe való szállítására; 

e) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező 

lomhulladékok gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 

szállítására; 

f) hulladékgyűjtő pontok létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék 

gyűjtésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 

szállítására; 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás határa Tiszakürt község közigazgatási 

határaival egyezik meg. 

3. A közszolgáltató 

3.§ 

 (1) Tiszakürt Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 

Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása - melynek jogutódja a Tiszazugi 

Önkormányzatok Társulás és további 4 település /összesen: 14 település/ által kötött 

koncessziós szerződés alapján az INNO-SZOLNOK Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság - 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el, 

a Tiszazugi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer telephelyén, Szelevényen 

(065/8hrsz), (továbbiakban: térségi hulladéklerakó telep). 

(2) A Közszolgáltató alvállalkozói és az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyított aránya: 

a) 22 % - Jumbo Log Kft. székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 

b) 24 % - RESTONE Kft. székhelye: 5000 Szolnok, Újszászi út 16. 

c) 24 % - ÖKO-PET Kft. székhelye: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 

d) 20 % - SUFFICIT FIX Kft. - székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 



4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

4.§ 

 (1) A települési hulladék elszállításának gyakorisága a község közigazgatási területén 

egységesen hetente egyszeri alkalom. 

(2) A hulladék elszállításának minden héten, ugyanazon napon kell megtörténnie. 

(3) Ünnepnapra eső szállítási nap esetén - amennyiben a szállítás nem ezen a napon 

történik meg - a Közszolgáltató legkésőbb az ünnepnapot megelőző szállításkor 

értesíti az ingatlanhasználókat az új szállítási napról. 

(4) Az ingatlanhasználók a települési hulladékot a Közszolgáltató által biztosított 

méretre szabott, feliratozott gyűjtőedényében gyűjtik. 

(5) A gyűjtőedény mellé az edény befogadóképességénél nagyobb tömeget elhelyezni 

tilos. Az esetlegesen keletkező többlethulladék, a cégemblémával ellátott 

gyűjtőzsákba helyezve lehet elszállítani. /E gyűjtőzsák megvásárolható a kihelyezett 

ügyfélfogadás időpontjában./ 

(6) Kerti hulladék, falomb, nyesedék felaprítva a gyűjtőedényben annak befogadó 

képességéig elhelyezhető. 

(7) A gyűjtőedényben nem helyezhető el: 

a) veszélyes hulladék (pld: állati tetem, vegyszer-maradvány, olajos rongy, stb); 

b) trágya, jég, hó, sár, 

c) fertőző vagy fertőzés-veszélyes anyag, 

d) robbanás-veszélyes anyag, 

e) tűzveszélyes hulladék, 

f) olyan hulladék, amely veszélyezteti a Közszolgáltató szállítással foglalkozó dolgozóinak 

testi épségét, 

g) olyan hulladék, amely begyűjtése során a gyűjtő-gépkocsi műszaki berendezésében 

rongálódást okozhat, 

h) olyan hulladék, amely ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet, 

i) építési törmelék. 

5. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

5.§ 

 (1) Települési hulladék vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 

vonatkozó kötelezettség és jogosultság: 

a) szerződés nélkül keletkezik a magánszemély ingatlanhasználó és a Közszolgáltató 

között; 

b) szerződéssel keletkezik a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a 

Közszolgáltató között amennyiben hulladékról a gazdálkodó szervezet 

ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2) 

bekezdésben foglaltak szerint nem gondoskodik. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles igénybe venni, 

annak végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben 

közreműködni. 

(3) A gyűjtőedényt az ingatlanon belül vagy a közterületen erre kijelölt helyen kell 

elhelyezni. A közterületen elhelyezett gyűjtőedény környezetét - a szelektív 



hulladékgyűjtő sziget kivételével - a gyűjtőedényt igénybevevő ingatlanhasználó 

köteles tisztántartani. A szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetét az önkormányzat 

tartja tisztán, a hulladékgyűjtő edényeket pedig a Közszolgáltató. 

(4) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles a környezetvédelmi szabályok 

betartásával fertőtleníteni. 

(5) A településen kihelyezett konténerek fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 

(6) A települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az ingatlan tulajdonosa köteles a 

szállítási napokon a közterületre (átadási hely) kihelyezni a Közszolgáltató által 

megadott időpontig. 

(7) A szállítási napokon gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy a 

kihelyezett gyűjtőedény az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, de a gyűjtés 

és szállítás a lehető legrövidebb úton és idő alatt elvégezhető legyen. 

(8) A gyűjtőedény kihelyezésekor (átadás) beszennyeződött közterület megtisztításáról a 

kihelyező ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

6. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

6.§ 

 (1)  A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó területen valamennyi tulajdonos tekintetében 

köteles a közszolgáltatást ellátni. 

(2) Az ingatlanhasználónak a Közszolgáltató sérülésmentes, tiszta, gyűjtőedényt ad át 

használatra. 

(3) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

elvégezni. 

(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedényben az általa okozott kárt köteles térítésmentesen kijavítani, 

vagy javíthatatlanság esetén a gyűjtőedény pótlásáról térítésmentesen gondoskodni. 

(5) A települési hulladék átvétele (gyűjtőedény szállító járműhöz oda- illetve az átadási helyhez 

történő visszaszállítása) során illetve az ürítéskor (gyűjtőedény tartalmának szállító járműre 

történő felrakása) beszennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles 

gondoskodni. 

(6) A rendelet 4.§. (7) bekezdésében meghatározott hulladék gyűjtőedényben történt elhelyezése 

esetén a Közszolgáltató a hulladék átvételét jogosult megtagadni. A megtagadásról a 

Szolgáltató a tulajdonost a megtagadás okának feltüntetésével értesíti. 

(7) Közszolgáltató a lombtalanítás úgynevezett ütemes módon valósítja meg, mely szerint az 

igénybe vevő tulajdonos az igényelt időpont előtt legalább egy héttel bejelenti, hogy kéri a 

szolgáltatást és helybe megy a közszolgáltató. Lehetőség van az önkormányzattal a 

közszolgáltatónak szerződést kötni általános lombtalanításról is. Ennek feltételei a 

szerződésbe kerülnek meghatározásra. 

(8) A Közszolgáltató köteles az önkormányzattal egyeztetett közterületi pontokon szelektív 

gyűjtés céljából létrehozott, papír, fém, üveg és műanyag palack begyűjtésére szolgáló 

hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényeket rendszeresen üríteni és a 

gyűjtőedényeket tisztántartani. 

(9) A Közszolgáltató havi egy alkalommal, az általa megadott napon házhoz menő gyűjtési 

rendszerben szállítja el az ingatlanon keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag palack, 



tetrapack, fém, papír és komposztálható zöldhulladékot, ha az legalább egy szabványos 

gyűjtőedénybe férő mennyiséget elérni és a tulajdonos igényét bejelenti. 

(10) A Közszolgáltató gondoskodik a településen keletkező komposztálható zöldhulladék 

átvételének megszervezéséről. 

7. Díjfizetés 

7.§ 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a 

Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos 

váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új 

ingatlantulajdonos köteles fizetni. 

(3) Az ingatlantulajdonost a 8. és 9.§ (1) – (4) bekezdésben foglalt szünetelés idejére 

díjfizetési kötelezettség nem terheli. 

(4) Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 

napon belül köteles bejelenteni. 

(5) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése 

8.§ 

 (1)
1
 Az egy hónapot meghaladóan nem használt ingatlan ingatlanhasználója a használaton 

kívüli időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett bejelentés alapján kérheti a 

hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését. 

(2) A használaton kívüli időszak kezdő napja a használat megszűnését követő hónap első napja, 

a használaton kívüli időszak záró napja a használat megkezdése hónapjának első napja. 

(3) A használaton kívüli időszakra az ingatlanhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 

(4) Az ingatlan lakatlanságát a Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolással 

kell alátámasztani, mely szerint ezen ingatlanon bejelentett lakcímmel nem lakik senki. 

9. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma 

9.§ 

 (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása – a tevékenység 

tartalmában- az alábbiakra terjed ki: 

a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató 

szállító eszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított 

gyűjtőedényben gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 

hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 

b) szelektív hulladék összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról 

c) az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési 

hulladék évente egyszeri alkalommal történő begyűjtésére és a Közszolgáltató 

általi elszállítására a 6§ (7) bekezdése szerint. 

1 Módosította a 4/2017.(IV.21.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017.04.22. 



 

d) zöldhulladék (levágott gally, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék) 

térségi hulladéklerakó telepen, Közszolgáltató által meghatározott mennyiségben 

és időpontban történő átvételére; 

e) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési 

szilárd hulladék elhelyezésére, a térségi hulladéklerakó telep működtetésére és 

üzemeltetésére. 

(2) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot a Tiszazugi 

Önkormányzatok Társulása tagjaként, társulási megállapodásban rögzítettek alapján 

látja el. 

10. Üdülőterületen és külterületi lakott helyen lévő ingatlanhasználókra vonatkozó 
szabályok 

10.§ 

 (1) Az üdülőterületen és a külterületi lakott helyen a hulladéktermelők a közterületen elhelyezett 

1100 literes gyűjtőedényben kötelesek a hulladékot gyűjteni. 

(2) A 1100 literes gyűjtőedények a Bogarasi Művelődési háznál kerülnek elhelyezésre. 

(3) Üdülőterületen életvitelszerűen, állandó jelleggel tartózkodó ingatlanhasználókra az 

üdülőterületen kívüli ingatlanhasználókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A Bogarasban kihelyezett 1100 literes konténer díját az önkormányzat fizeti meg a 

Koordináló szerv részére. E területen lehetőség van díjfizetés ellenében kukát kérni és heti 

rendszerességgel a megközelíthető helyekről begyűjti a Közszolgáltató a hulladékot. 

11. A közterület és az egyes ingatlanok tisztántartása 

11.§ 

 (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti egy méter széles 

területsáv hó- és síkosság-mentesítését elvégezni; 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában az ingatlan előtti egy méter széles 

területsáv tisztítását elvégezni, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat 

és más hulladékokat eltávolítani; 

c) az ingatlan, az ingatlanon található épületek rendszeres karbantartását, tisztítását, rovar- 

és rágcsáló irtását elvégezni; 

d) az ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartásáról gondoskodni, a növényzet 

elburjánzását, a gazosodást megszüntetni. 

(2) A közterületek hó- és síkosság-mentesítéséről, tisztításáról, zöldfelületek fenntartásáról az 

önkormányzat gondoskodik. A közterületeken és az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeken az önkormányzat köteles a növényzet elburjánzását és a gazosodást 

megszüntetni. 

12. Közösségi együttélés szabályainak megsértése 

12.§ 

 (1) A közösségi együttélés szabályait megsérti és természetes személy esetén százötvenezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 



ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki e rendelet 11. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, amennyiben cselekménye nem minősül 

bűncselekménynek vagy törvényben meghatározott szabálysértésnek. 

(2) Ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye, ha a helyszíni intézkedés 

alkalmával az (1) bekezdésben foglalt a jogsértéseket a jogsértő teljes mértékben elismeri. 

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

13.§ 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz. 

14. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

14.§ 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszakürt Község 

Önkormányzat Képviselő – testületének 10/2004.(IV.29.) rendelete, a települési 

szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezet közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről, valamint az ezt módosító 18/2012.(XII.28.) 

önkormányzati rendelet, és 19/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet. 

 
 Dr. Kiss Györgyné Fülöpné dr. Sisák Zsuzsanna 
 polgármester   aljegyző 

Kihirdetve: 2016. augusztus 25. 

 Fülöpné dr. Sisák Zsuzsanna 
  aljegyző 

  



 1. számú melléklet 

Indokolás 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdése 

felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy rendeletben állapítsák meg: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, 

illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 

b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat; 

c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, miniszteri rendeletben 

nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § - a kimondja továbbá, hogy a 

települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve 

alvállalkozó végzi; 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a 

közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben 

nem szabályozott módját és feltételeit; 

e) az üdülőingatlanok külterületi lakott helyek esetében végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat. 

A rendelettervezet a törvényben biztosított valamennyi tárgykört érinti, valamennyi 

tárgykörben tartalmaz helyi szabályozást, kivéve azokat a témaköröket, amelyekben ugyan 

van törvényi felhatalmazás a szabályok megalkotására, de még nem született szabályozás 

vagy még nem aktuális a szabályozás elkészítése (pld.: az elkülönített hulladékgyűjtésre 

vonatkozó részletes szabályok megalkotása). 

A Ht. 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közterületek 

tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza a rendelettervezet. 

Az egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon található növényzet megfelelő 

fenntartására vonatkozó szabályok megalkotására nincs közvetlen törvényi felhatalmazás, 

ezért ezen szabályokat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az 

önkormányzat. 
  



 2. számú melléklet 

Hatásvizsgálat 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VIII.25.) 

önkormányzati rendelete 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 

tisztántartásáról 

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a község területén több mint tizenöt éve van, ezért a 

rendelettervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részének nincsenek 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai. (Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a volt 

hulladéklerakó telep rekultivációja valószínű többletköltséget okoz. 

A rendelettervezetben meghatározott közterület tisztántartási, ingatlan tisztántartási, 

ingatlanon található növényzet megfelelő fenntartási kötelezettségek előírása a város 

lakossága nagy többségének az elvárásaival találkozik. A rendelettervezetben foglalt 

szabályok betartatása a szabályt vétőkkel szemben csak konfliktusok vállalásával 

érvényesíthetők. A rendeletben foglalt szabályok tudatos alkalmazása - megfelelő humán 

kapacitás biztosítása mellett - hosszabb távon tisztább közterületeket, tisztább és rendezettebb 

ingatlanokat eredményez. 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelettervezetben foglaltak alkalmazásának nincsenek káros környezeti és egészségi 

hatásai, ellenkezőleg, a rendelettervezetben foglalt szabályok következetes alkalmazásával 

tisztább, ezáltal egészségesebb környezeti állapotok jöhetnek létre. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelettervezet alkalmazásával az adminisztratív terhek nem, vagy csak minimális 
mértékben nőnek /ingatlanok rendben tartásának vizsgálata. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

jogkövetkezményei: 

A közterület és az egyes ingatlanok tisztántartására, az ingatlanon található növényzet 

megfelelő fenntartására, a közösségi együttélés szabályainak megsértésre vonatkozó 

szabályok megalkotására vonatkozó igények erőteljes megjelenése is indokolttá teszik új helyi 

szabályozás megalkotását. 

A jogalkotás elmaradása esetén a helyi szabályozás felsőbb szintű jogszabályokkal válik 

ellentétessé, továbbá közterületen a köztisztaság, az ingatlanokon a köztisztaság és a 

növényzet megfelelő állapotban való tartásának kikényszerítésére nem lesz megfelelő jogi 

eszköz. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek alapszinten 

rendelkezésre állnak. Külön kihatása nincs. 
 


