
 
Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2017. (VII. 6.) Ör. sz. rendelete  
a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
 
Nagynyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
 ( továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, és a 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 
19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 
A rendelet célja 

Általános  rendelkezések 
1.§ A rendelet célja, hogy Nagynyárád 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 Nagynyárád 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 vendéglátóipari egységek és más elárusítóhelyek előtti 
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét 
vagy egyéb szennyeződés honnan származik. 
(6) A tényleges használó, ill. tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, a járda és a csapadékvíz elvezető árok 
közötti terület tisztántartása. 
(7) 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. 
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4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra kiterjedően – 
az ingatlan tulajdonosának, ill. tényleges használójának a kötelessége. 
(2) Járműbehajtók átereszeinek tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, ill. tényleges 
használójának 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) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, építőanyagot, szemetet elhelyezni. 
Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakaríttatni, elszállíttatni. Ha e 
kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző szabálysértési pénzbírsággal sújthatja és 
helyreállítatja az eredeti állapotot a tulajdonos költségére. 
 
6.§ Ha bármilyen jármű a település közútjainak használata során a közútra sarat, egyéb 
szennyeződést hord fel, köteles azt annak tulajdonosa, ill.  üzembentartója eltakarítani. Ha e 
kötelezettségének a felszólítástól számított 24 órán belül nem tesz eleget, a jegyző 
szabálysértési pénzbírsággal sújthatja és a tulajdonos költségére az eredeti állapotot 
helyreállítja. 
 
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) Az önkormányzat feladata különösen: 

- a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának, 
ártalmatlanításának megszervezése, 

- a szolgáltató kijelölése. 
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(3) Az önkormányzat a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a szelektív 
hulladékgyűjtés széleskörű elterjesztését. 
 
9. § A helyi közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 
Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azoknál az ingatlanoknál, 
amelyekben legalább 90 napig  senki nem tartózkodik, s ezért ott hulladék nem keletkezik. 
Az ingatlan tulajdonosának erre vonatkozó kérelmét legalább 30 nappal korábban írásban 
köteles bejelenteni a szolgáltató felé. 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 
10. § (1) Az önkormányzat a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a Dél-
Kom Kft-t bízza meg. 
(2) A közszolgáltatás  ellátása az alábbiak szerint történik. 

- 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. 

- A keletkező hulladék gyűjtése szabványos 60, 120 és 240 literes  hulladékgyűjtő 
edényben történhet. Többlethulladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákokban helyezhető el. 

- A hulladékgyűjtő edényt ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületre csak a szállítási 
napokon lehet kihelyezni. 

- A hulladék gyűjtése heti egy alkalommal, a szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti 
időpontban az ingatlan előtti út szélére való kihelyezéssel történik. 

- Lomtalanítás, zöldhulladék szállítás, veszélyes hulladék szállítás évente egy 
alkalommal, a szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján történik. 

- A papír, műanyag és üveghulladék gyűjtése a település két pontján kihelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő szigetből történik.  

 
A szolgáltató feladatai 

11. § (1) A szolgáltató a településen keletkező szilárd hulladékot köteles rendszeresen 
elszállítani a kijelölt  hulladéklerakó telepre, ill. annak ártalmatlanításáról más, a szakmai és 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 
(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. 
 

A szolgáltatást igénybevevő jogai, kötelességei 
12. § (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) A tárolóedényekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni /forró hamu, maró-, 
mérgezőanyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsíradék, gyúlékony vagy 
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robbanóanyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb./, amely 
veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a 
gyűjtőjárművet, ill. az ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet. 
(5) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben  a /4/ bekezdésben 
meghatározott anyagot, tárgyat helyeztek el, jogosultak a kiürítést megtagadni. Erről a 
tulajdonost a szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti. 
(6) A gyűjtőedények beszerzéséről és tisztításáról az igénybevevő gondoskodik. 
 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 
13. § (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, 
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, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,  
f) a szerződés időbeli hatálya, 
g) díjhátralék esetén a szolgáltatót megillető jogok, 
h) a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége, 
i) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek. 
 

(2) Az igénybevevő köteles minden, a szerződést érintő kérdésben történő változást a 
közszolgáltató felé 30 napon belül bejelenteni.  
 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítése érdekében jogosult a rendelet 14. §  (1) bek. 
a) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére, melynek során a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 
 
14.§ (1) A lakosság a szolgáltatóval köteles egyénileg szerződést kötni és a megállapított 
közszolgáltatási díjat megfizetni.  
 
(2) A közszolgáltatási díjat a lakosság kéthavonta vagy negyedévente utólag, a szolgáltató 
által megküldött számla alapján köteles megfizetni.  
 

Szabálysértési rendelkezések 
15. § Szabálysértést követ el és a jegyző által 30.000 Ft pénzbírsággal sújtható, aki e 
rendeletben meghatározott kötelességét nem teljesíti, ill. az ezzel kapcsolatos szabályokat 
megszegi. 
 

Hatálybalépés 
16. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
19/2004. (IX. 13.) Ör. sz., a 4/2009. (IV. 1.) Ör. sz., az 1/2010. (I. 25.) Ör. sz., a 12/2011. 
(XII. 30.) Ör. sz. és a 11/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 
 
Nagynyárád, 2017. július 5.  
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Mintál Tibor     Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
polgármester      jegyző 
Záradék: 
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került. 
 
Nagynyárád, 2017. július 6. 
 
      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 
       jegyző 


