
Majs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (VI.15.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2016-07-01 -tól 

Majs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (VI.15.) önkormányzati 

rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 

Majs Község Képviselő-testülete a település tisztaságának fenntartása és a települési szilárd 

hulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása érdekében, az egyes helyi 

közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-a és a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

figyelemmel a 242/2000. /XII. 23./ Korm. rendeletben foglaltakra, a következő rendeletet 

alkotja. 

A rendelet célja 

Általános rendelkezések 

1.§ 

A rendelet célja, hogy Majs község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, 

biztosítsa a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező 

igénybevételét, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket, tilalmakat a 

helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

2. § 

Jelen rendelet hatálya kiterjed Majs község egész közigazgatási területére. 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

3. § 

(1) A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért abban mindenki köteles 

közreműködni. 

(2) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, ill. tényleges 

használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, 

rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák. 

(3) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, általános 

jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról az 

önkormányzat gondoskodik. 

(4) Magánszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek tevékenysége következtében a 

közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó szerv, ill. személy 

feladata. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása, síkosságmentesítése, a rajta lévő hó és egyéb 

szennyeződés eltávolítása az ingatlan tulajdonosának, ill. tényleges használójának a 



kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek 

előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét 

vagy egyéb szennyeződés honnan származik. 

(6)[1] A tényleges használó, ill. tulajdonos kötelessége az ingatlana előtti járda mellett növő 

gyom kiirtása, az ingatlanról a járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, az ingatlan 

határa és a csapadékvíz elvezető árok közötti terület, amennyiben az adott szakaszon árok 

nincsen, az ingatlan határa és a közút közötti terület, tisztántartása, gondozása, nyírása. 

(7)[2] A járda melletti - az egységes településkép kialakítása érdekében telepített - növényzet 

(fasor, sövény) gondozása, nyírása az önkormányzat kötelessége. A már meglévő fák és sövény 

gondozását az önkormányzat a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosával történő 

megállapodás alapján végzi. Fás szárú növény kivágása csak a jogszabályokban meghatározott 

eljárás szerint történhet. 

(8) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször fel kell 

hinteni. A felhintésre sót, salakot, ill. darabos, sérülést okozó anyagot nem szabad használni. A 

szóróanyag beszerzéséről az ingatlan tulajdonosának, ill. tényleges használójának kell 

gondoskodni. 

4. § 

(1)[3] A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az önkormányzat kötelessége. 

(2)[4] A csapadékvíz elvezető árok és a közút közötti zöldterület gondozása, nyírása az 

önkormányzat kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, ill. kiépített 

csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az 

ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett /olajos, vegyszeres, stb./ vizet bevezetni tilos. 

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot /szemetet, iszapot, törmeléket, stb./ a 

csapadékvíz-elvezető árokba beleönteni, belevezetni tilos. 

5. § 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell 

biztosítani a tisztaságot. 

(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozás esetén a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 

bontási anyagot, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 

keletkezzen. 

(3)[5] Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, építőanyagot, szemetet elhelyezni, a 

közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles 

felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakaríttatni, elszállíttatni. 
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6.§[6] 

Ha bármilyen jármű a település közútjainak használata során a közútra sarat, egyéb 

szennyeződést hord fel, köteles azt annak tulajdonosa, ill. üzembentartója eltakarítani. 

7. § 

(1) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely 

szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell elvégezni, hogy a 

szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott, parkosított zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon 

rongálni tilos. 

(3) Az autóbuszváró helyiség, a telefonfülke beszennyezése, rongálása tilos. 

(4) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba szabad 

elhelyezni. 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás 

8. § 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a települési 

szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatás. 

(2)[7] Az önkormányzat feladata különösen: 

a) a települési hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának 

megszervezése, 

b) a közszolgáltató kijelölése. 

(3) Az önkormányzat a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a szelektív 

hulladékgyűjtés széleskörű elterjesztését. 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 

9. § 

(1)[8] Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás ellátásával a „Dél-Kom” Dél-

Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: 

közszolgáltató) bízza meg. 

(2)[9] A közszolgáltatás ellátása az alábbiak szerint történik. 
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a) A hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék 

sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon 

szét és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. 

b)[10] A keletkező hulladék gyűjtése szabványos 120, 80 vagy 60 literes hulladékgyűjtő 

edényben történhet. 60 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazására a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére az 

önkormányzat által kiadott igazolás alapján van lehetőség. Többlethulladék kizárólag a 

közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákokban helyezhető el. 

c) A hulladékgyűjtő edényt ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületre csak a szállítási 

napokon lehet kihelyezni. 

d) A hulladék gyűjtése heti egy alkalommal, a szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti 

időpontban az ingatlan előtti út szélére való kihelyezéssel történik. 

e) Lomtalanítás évente egy alkalommal, a szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés 

alapján történik. 

f) [11]A papír, műanyag és üveghulladék gyűjtése a település három pontján kihelyezett 

szelektív hulladékgyűjtő szigetből történik. 

g)[12] A műanyag-, papír- és fémhulladék háztól történő elszállítására kétheti egyszer 

kerül sor, a szolgáltatótól megvásárolható jelzett hulladékgyűjtő zsákokban. 

A szolgáltató feladatai 

10. § 

(1)[13] A szolgáltató a településen keletkező kommunális hulladékot a görcsönyi lerakóba, a 

zöldhulladékot a kökényi lerakóba, a szelektív és veszélyes hulladékot a BIOMARK 2000 Kft. 

Pécs, Eperfás út 2. szám alatti hulladékudvarába, vagy más, környezetvédelmi, működési 

engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba, tárolóba, átvevőhelyre köteles szállítani. 

(2) A szolgáltató köteles a tároló edények ürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

elvégezni. A tárolóedényben okozott károkat köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben 

azok neki felróható okból következtek be. A szolgáltató a javítás időtartamára csereedényzetet 

biztosít. 

(3) A szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja. 

10/A.§[14] 

A szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását 

a) a rendeletben előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén; 

b) ha a tárolóedényben a települési hulladék körébe nem tartozó anyag került elhelyezésre 

(pl: forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, elektronikai 

hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, nagyobb 
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terjedelmű, súlyú tárgy), amely megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve 

ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet; 

c) ha a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a szolgáltatótól 

vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre; 

d) ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a 

kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény); 

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon 

többlethulladék került kihelyezésre. 

A szolgáltatást igénybevevő jogai, kötelességei 

11. § 

(1) A háztartási szilárd hulladékot a szállítási napon elszállítás céljából a szolgáltató 

rendelkezésére kell bocsátani, azt hosszabb időn át felhalmozni nem szabad. 

(2) A tulajdonos a gyűjtőedényben a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés 

nélkül úgy helyezze el, hogy az a gépi ürítést ne akadályozza. 

(3) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött vagy 

befagyott, vagy a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy a tartályt emiatt kiüríteni 

nem lehet, a tulajdonos köteles a szemetet fellazítani és a tartályt használhatóvá tenni. 

(4)[15] 

(5)[16] 

(6) A gyűjtőedények beszerzéséről és tisztításáról az igénybevevő gondoskodik. 

11/A. §[17] 

(1) A műanyag-, papír- és fémhulladék elhelyezésére a szolgáltató jelzett hulladékgyűjtő 

zsákjában van lehetőség. A hulladékok házhoz menő gyűjtési rendszerben történő elszállítására 

kizárólag ezen zsákokban történő kihelyezés esetén kerül sor. 

(2) A műanyag-, papír- és fémhulladék, mint hasznosítható hulladékok egyazon zsákban 

gyűjthetők, mivel a válogatóművekben ezek mechanikai, illetve kézi szétválogatása 

megtörténik. 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 

12. §[18] 

(1) A közszolgáltatónak az igénybevevővel kötött szerződésének tartalma: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai (név, cím, természetes személyazonosító 

adatok), amennyiben a közszolgáltatás igénybe vevője nem az ingatlan tulajdonosa, 
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abban az esetben az ingatlan tulajdonosának megnevezését és azonosító adatait is 

tartalmazza, 

b) a szerződés tárgya, 

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, 

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, 

e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, 

f) a szerződés időbeli hatálya, 

g)[19] díjhátralék esetén a behajtásra vonatkozó előírásokat, 

h) a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségét. 

i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek. 

(2)[20] Az igénybevevő személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett 

változást a szolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejeltésének 

elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a díjat a korábbi 

igénybevevő köteles megfizetni. 

(3) A szerződés létrejön annak írásba foglalása nélkül is, ebben az esetben is köteles az 

ingatlantulajdonos, mint igénybevevő a díj megfizetésére. 

(4)[21] A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítése érdekében jogosult a rendelet a (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére, melynek során az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

A közszolgáltatás szüneteltetése 

12/A.§[22] 

(1) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére egész 

évben kötelezett ingatlanhasználó számára – a bejelentést számított legfeljebb egy év 

időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel 

rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és 

az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 

munkanappal bezárólag – a szolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-

mail formájában bejelenti a szolgáltatónak. 

(2) A bejelentés megtételére csak a szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a 

meghatalmazottja jogosult. 

(3) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés – 8 

nappal a szüneteltetés lejárata előtt – írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail 

formájában – megismételhető. 
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(4) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a 

szolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a 

szolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában bejelenteni. 

13. §[23] 

(1) A lakosság a szolgáltatóval egyénileg köteles szerződést kötni, és a megállapított 

közszolgáltatási díjat megfizetni 

(2)[24] A szolgáltatás díját az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Koordináló szerv felé a lakosság 

negyedévente kiállított számla alapján köteles megfizetni. 

(3)[25] 

Szabálysértési rendelkezések 

14. §[26] 

Hatálybalépés 

15. § 

E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben 

meghatározott módon gondoskodik. 

Majs, 2007. június 04. 

Lajosné Pólya Krisztina sk.                                             Zimmermann-né dr. Kovács Anikó sk. 

polgármester                                                                    megbízott körjegyző 

Záradék: 

A rendelet a körjegyzőség hirdetőtábláján kihirdetésre került. 

Majs, 2007. június 15. 

                                                                                        Zimmermann-né dr. Kovács Anikó sk. 

                                                                                                           megbízott körjegyző 

 

Melléklet a 13/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelethez[27] 

 

 
[1] 

A rendelet szövegét a 11/2015 (VII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. július 24-től 
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[2] 

A rendelet szövegét a 11/2015 (VII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. július 24-től 

[3] 

A rendelet szövegét a 11/2015. (VII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2015. július 24-től 

[4] 

A rendelet szövegét a 11/2015. (VII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2015. július 24-től 

[5] 

A rendelet szövegét a 2/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 

2013. január 16.-tól 

[6] 

A rendelet szövegét a 2/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 

2013. január 16-tól 

[7] 

A rendelet szövegét a 17/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2013. november 30-tól 

[8] 

A rendelet szövegét a 2/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2013. január 16-tól 

[9] 

A rendelet szövegét a 7/2010 (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2010. április 29-től 

[10] 

A rendelet szövegét a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. július 1-jétől 

[11] 

A rendelet szövegét a 4/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 

2015. február 25-től 
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[12] 

Beiktatta a 19/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a, módosította a 7/2016. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 1-jétől 

[13] 

A rendelet szövegét a 2/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2013. január 16-tól 

[14] 

Beiktatta a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. február 25-től 

[15] 

Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2015. 

február 25-től 

[16] 

Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2015. 

február 25-től 

[17] 

Beiktatta a 19/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől 

[18] 

A rendelet szövegét a 7/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 

2010. április 29-től 

[19] 

A rendelet szövegét a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2016. július 1-jétől 

[20] 

A rendelet szövegét a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2015. február 25-től 

[21] 

A rendelet szövegét a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 

2015. február 25-től 

[22] 
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Az alcímmel együtt beiktatta a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. 

február 25-től 

[23] 

A rendelet szövegét a 16/2008. (XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2009. január 1-jétől 

[24] 

A rendelet szövegét a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 

2016. július 1-jétől 

[25] 

Hatályon kívül helyezte a 17/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2013. 

november 30-tól 

[26] 

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2012. 

május 23-tól 

[27] 

Hatályon kívül helyezte a 17/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2013. 

november 30-tól 
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