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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

../….. (……..) önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről  

szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. § és 
88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 21. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A miniszteri rendeletben megállapított közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó, a Ht. szerinti 
koordináló szervnek fizeti meg. Az önkormányzat és a közszolgáltató által meghirdetett egyszeri 
lomtalanítás díjtalan.” 
 
2.§ A R 21. § (3) bekezdésében „a közszolgáltatási díjat kiszámlázni” szövegrész helyébe a „a 
közszolgáltatási díjat a koordináló szerv kiszámlázni” szöveg lép. 
 
3.§ A R 23. § (4) bekezdésében „a közszolgáltatónak negyedévente” szövegrész helyébe „a koordináló 
szervnek” szöveg lép. 
 
4.§ Ez a rendelet 2016. június 30-án lép hatályba. 
 
5.§ Hatályát veszti a R 6. §-a. 
 
Pásztó, 2016. június 23. 
 

 
 
 

Dömsödi Gábor     dr. Gajdics Gábor 
                  polgármester                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

A helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
18.§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 

Általános indokolás 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó ……. 
/ ….. / …/ önkormányzati rendeletéhez.  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) több tekintetben módosult. 
Eddig a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók a közszolgáltató irányába fizették a 
közszolgáltatási díjat, a közszolgáltató gondoskodott a kintlévőségek kezeléséről, NAV útján történő 
behajtásáról. 2016. április 1. napjától azonban, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására 
létrehozott ún. koordináló szerv részére kell megfizetni a közszolgáltatási díjat, és az ő feladata lett a 
kintlévőségek kezelése, NAV útján történő behajtása is. Az adatszolgáltatási feladatokat szintén a 
koordináló szerv végzi, így az önkormányzati rendeletekből hatályon kívül kell helyezni az 
ingatlanhasználók által teljesítendő adatszolgáltatási előírásokat is.  
 
Fentiek miatt szükséges a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 
15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1-3.§- hoz 
 

A Ht. 47/A. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben 
állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be. 
 
A közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos új törvényi szabályozás átvezetése a rendeleten. 

A 4.§- hoz 
 
A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés.  
 

Az 5.§- hoz 

A Ht. 32/A. § (4)-(5) bekezdései szerint a helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a 
hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa megad minden adatot és információt, ami a Koordináló 
szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók az e 
bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok. A (4) bekezdésben meghatározott 
adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv jogosult a számlázási, díjbeszedési, 
valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó csoportos 
adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől. Az ennek alapján átvett személyes adatokat a 
Koordináló szerv az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 
megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy 
törléséig kezelheti. 

Az új törvényi szabályozás miatt hatályon kívül kell helyezni a rendeletben, a közszolgáltató 
adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Pásztó, 2016. június 23. 
 
 
 
         Dömsödi Gábor  
                     polgármester  
    
 
 

 



 

       
Előzetes hatásvizsgálati lap 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről  
szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

../….. (……..) önkormányzati rendeletéhez 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 
1. Társadalmi hatások: 
2016. április 1-jétől a közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, a koordináló szervnek fizetik meg a 
közszolgáltató helyett. 
 
2. Gazdasági hatások: 
Nem releváns. 
 
3. Költségvetési hatások: 
Nem releváns. 
 
4. Környezeti és egészségi következmények: 
A rendelet tervezetnek környezeti és egészségi következménye nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Az önkormányzatnak a koordináló szerv felé adatszolgáltatási kötelezettsége van, amennyiben azt a 
koordináló szerv igényli. Az önkormányzati adatszolgáltatási kötelezettség a Ht. módosítását 
megelőzően is fenn állt, csak azt a közszolgáltató felé teljesítettük külön kérésre.  
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, illetve a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az önkormányzati rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés 
indokolja. A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonna maga után. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
Pásztó, 2016. június 23. 
 
 
 

 Dömsödi Gábor 
   polgármester 

 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a környezetvédelem általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ /1/ bekezdés c./ pontjában kapott felhatalmazás, továbbá a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21.§ /1/ bekezdése alapján a város tiszta, 
esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a város 
köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás 
ellátásának és igénybevételének rendjét. 
 

2. §1 
 
A rendelet hatálya kiterjed a közterületek és az ingatlanok tisztaságának védelmére, a 
települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására. 
 

3.§ 
 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggő 
tevékenységekre. 
 

4. §2 
 
(1) A Képviselő-testület a város területén a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és 
ártalommentes elhelyezését a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
(továbbiakban Társulás) Társulási Megállapodásában és a megkötött közszolgáltatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 
 
(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
teljesítésére jogosult, valamint kötelezett közszolgáltató a Társulással kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) 
alapján a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató a központi 
jogszabályok, az ebben a szakaszban megjelölt szerződések, valamint e rendelet alapján látja 
el feladatait. 
 
 
 
 

 
 ________________________________  

1 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. § hatályos: 2013. július 1-től 
2 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. § hatályos: 2014. december 20-tól 
 



 

(3)3  
 
(4) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni, és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. (továbbiakban Ht.) 38.§ (2) bekezdése szerinti 
közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 
(5)4

5. § 
 
(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 
környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, 
illetőleg magatartástól tartózkodni. 
 
(2) Közterületen szemetelni, törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát, 
szennyvizet kiönteni, elhelyezni nem lehet. 
 
(3) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített hulladékgyűjtőkbe szabad 
elhelyezni. A hulladékgyűjtők kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről a közszolgáltató 
gondoskodik 
 
(4)5 Az üzletek, vendéglátóegységek, egyéb elárusítóhelyek, intézmények előtti 
szemétgyűjtők kihelyezéséről, rendszeres ürítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 
(5) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló buszvárók, várakozóhelyek 
megállóhelyek tisztántartásáról, az ott keletkezett szemét, hulladék eltakarításáról a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik. 
 

Adatkezelés 
 

6.§6 
 
(1) Természetes személy és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók adatszolgáltatási 
kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesíti.  
 
(2) A közszolgáltató a személyes adatokat elsősorban az ingatlanhasználó adatszolgáltatása 
alapján ismeri meg. 
 
 (3) Ha a közszolgáltató nem tudja az ingatlanhasználóktól a Ht. 38.§ (3) bekezdés szerinti 
adatokat egyes ingatlanok esetében beszerezni, abban az esetben az önkormányzattól kérheti a 
személyes adatok átadását. 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
3 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § hatályos: 2015. március 28-tól 

4 Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 13. § hatálytalan: 2015. március 28-tól 

5 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § hatályos: 2014. december 20-tól 

6 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. § hatályos: 2015. március 28-tól 

 

 
 

 



 

(4) A közszolgáltató a Ht. 38.§ (3) bekezdésében meghatározott adatokat - indokolt esetben az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény alapján, a személyes adatok körét kibővítve- csak a saját közszolgáltatási 
tevékenységével összefüggően kezelheti. 
 
(5) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, a számlázáshoz, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 
alkalmas adatbázis létrehozása. 
  
(6) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés 
megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 
 

 

 



 

 
Fogalmi meghatározások 

 
7.§ 

 
E rendelet alkalmazásába szempontjából: 
 
a/ közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, amely belterületből  és 
külterületből áll.
 
b/ közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet - 
közút, járda, tér, közpark - továbbá egyéb ingatlanok közhasználatra átadott része. 
 
c/ köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok, ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi  tartózkodásra üdülés, pihenés  céljára szolgáló más épületek 
építmények, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket magába foglaló épületek  és a 
hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása. 
 
d/ tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, 
pormentesítése, valamint folyamatos gyommentesítése. 
 
e/ közterületi berendezés:a közterületen felállított padok és más parkbútorok, utcabútorok, 
hulladékgyűjtő edények, közparkban  elhelyezett,  épített ivókút, szökőkút, köztéri egyéb 
műalkotás. 
 
f/7 közszolgáltató: a közszolgáltatást Pásztó város közigazgatási területén a VGÜ Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. 
 
g/8 
 
 h/ közös háztartás: az egy lakásban együtt élő, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége. 
 
i/ műtárgy:  áteresz, folyóka,  híd 
  
j/8 
 
k/8 
 
l/8 
 
m/8 
 
n/9 avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, 
nyesedék. 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
7 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § hatályos: 2013. július 1-től 

8 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 27. § hatálytalan: 2013. július 1-től 

9 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 6. § hatályos: 2013. július 1-től 
o/10

 



 

 
p/11 lomtalanítás: a nagydarabos hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időpontban és 
módon történő elszállítása. 

 
r/10 
 
s/12 E-hulladék: Használt elektromos, elektronikus berendezések. 
 
t/13 A rendeletben használt fogalmak megfelelnek a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok 
fogalmainak. 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

8. § 
 
(1)14 A közterületek rendszeres tisztántartásáról Pásztó Városi Önkormányzat gondoskodik 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásával és a közterülettel határos 
ingatlanhasználók e rendeletben szabályozott kötelezésével. 
 
(2)15 Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni: 
 
a/16 Az ingatlannal határos járda, járda hiányában 1 m széles területsáv,  ha a járda mellett 
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy 
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a hó 
eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről. 
 
b/ Az a/ pontban foglalt kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az ingatlan nem lakott, 
vagy azt nem használják. 
 
c/ Az út és a járda melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. A kitermelt föld és 
iszap elszállításáról előzetes bejelentés alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft.gondoskodik.  
 
d/ A beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 
 
e/ A ingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, hogy 
azok a gyalogos és közúti közlekedést ne akadályozzák.
 
(3)17 Az ingatlan előtti és az ingatlan megközelítését szolgáló járdát az ingatlanhasználó mind 
a téli, mind a nyári időszakban köteles letakarítani. 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
10 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 27. § hatálytalan: 2013. július 1-től 

11 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 7. § hatályos: 2013. július 1-től 

12 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 8. § hatályos: 2013. július 1-től 

13 Megállapította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 9. § hatályos: 2013. július 1-től 

14 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3 § (1) bek. hatályos: 2014. december 20-tól 

15 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. hatályos: 2014. december 20-tól 

16 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. § hatályos: 2015. március 28-tól 

17 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bek. hatályos: 2014. december 20-tól 
 
 



 

(4)18 
 
(5)19 Az ingatlan használója nem köteles annak az ároknak és műtárgyainak a tisztántartására, 
amelyek nagy mélységűek és egy-egy területen keletkezett nagy mennyiségű csapadékvíz 
összegyűjtését, levezetését szolgálják. 
 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt árkokat az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

Ezek tisztántartása a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. feladata. 
 

9.§ 
 
(1) A garázs tulajdonosok és használók kötelesek a garázsok gyalogos körüljárására szolgáló 
területen keletkező hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. 
 
(2)20 Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézmények és szolgáltató 
egységek előtti járdaszakaszt, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
területet az ingatlanhasználó köteles tisztántartani. 
 
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra  történő igénybevétele esetén a használattal érintett 
terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. 
 

10. § 
 
(1) A közterületen bármilyen burkolat felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba 
tartozó utak tekintetében a   mindenkori területileg illetékes kezelő szerv  engedélyével, az 
abban foglalt feltételek betartásával történhet. 
 
(2) Az építési, bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét - szükség esetén a környező 
közterülettől el kell zárni.  
 
(3) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, egyéb hulladék anyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül 
el kell szállítani. Az igénybevett közterületet helyre kell állítani, meg kell tisztítani. 
 

11. § 
 
(1)21 Az ingatlanhasználók kötelesek a közterületi sávok tisztántartásából keletkezett 
hulladékot elkülönítetten gyűjteni és a nem hasznosítható anyagokat a hulladékgyűjtő 
edénybe elhelyezni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
18 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 27. § hatálytalan: 2013. július 1-től 

19 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bek. hatályos: 2014. december 20-tól 

20 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 9. § hatályos 2014. december 20-tól 

21 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. § hatályos: 2015. március 28-tól 

 



 

 (2)22 Az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján az avar és 
kerti hulladék elégethető. 
 

12. § 
 
(1) A hulladék szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön be. Ha 
bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás közben a közterület 
beszennyeződik, a szállító köteles azt fel- vagy lerakás elvégzése után, vagy a szállítás során 
megtisztítani.
 
(2) Építési, szerelési munka megkezdése előtt a közterületen levő fákat, valamint a közterületi 
berendezéseket szükség esetén védőburkolattal kell körülvenni. A rongálásból keletkezett kárt 
annak okozója köteles megtéríteni. 
 
(3) Közterületen a gépjárművek mosása tilos! 
 

13. § 
 
Vásárok, kulturális, sport és egyéb rendezvények tartása alatt a rendezvény szervezője saját 
költségére köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, 
szemétgyűjtő biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a 
terület tisztántartásáról, a keletkezett hulladék elszállításáról. 
 

14. § 
 
(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása tilos! 
 
(2) Közterületen lévő fák, díszcserjék, virágok rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! 
 
(3)23 A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti metszéséről a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik, amennyiben erre 
ingatlanhasználó nem kötelezhető. Fakivágás közterületen a jegyző engedélyével végezhető. 
 
(4) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
22  Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 13. § hatályos: 2013. július 1-től 

23 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § hatályos: 2014. december 20-tól 

 



 

A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás 
 

15. § 
 
(1)24 A települési hulladék kezeléséről hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Salgótarján 
Térségi Hulladéklerakó (Salgótarján 0331/5. hrsz.), vagy a Bátonyterenyei Gyulaaknai 
Hulladéklerakó (Bátonyterenye, 0195/2. hrsz.) hulladékgazdálkodási létesítményben lehet 
gondoskodni. 
 
(2)25 Nem minősül települési hulladéknak a veszélyes hulladék, az állati hulla, trágya, jég, hó, 
sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék – salak, hamu -, a 
nagyméretű, eredeti alakjában a szabványos gyűjtő edényben nem helyezhető göngyöleg.
 

16.§ 
 
(1)26 A város közigazgatási területén a települési hulladék összegyűjtése, elszállítása a 
közszolgáltató útján történik. 
 
(2)27 Közszolgáltatással ellátott terület Pásztó város teljes belterülete, külterülete. 
 
(3)28 A közszolgáltató és az ingatlan használója között a közszolgáltatási szerződés a 
szolgáltatás igénybevételével vagy szerződéskötéssel jön létre.  
 
(4)29 A szolgáltató az ingatlan használójával szemben a teljesítést csak jogszabályban 
meghatározott esetben szüneteltetheti, korlátozhatja. 
 

17.§30 
 
(1) Az ingatlanhasználó köteles a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjteni az ingatlanán 
keletkező hasznosítható települési hulladékot papír,- italos fémdoboz,- műanyag,- üveg 
hulladékfajtákra. 
 
(2) A közszolgáltató a vegyes települési hulladék belterületen hetente, az üdülőterületeken 
áprilistól-szeptemberig heti 1 alkalommal, külterületen szükség szerint, az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot havonta köteles elszállítani. Az ettől gyakoribb szemétszállításról a 
közszolgáltatást végző és a közszolgáltatást igénybe vevő külön is megállapodhat. 
 
(3) A többlakásos épületek lakói a gyűjtőszigeteket kötelesek igénybe venni az elkülönített 
gyűjtéshez. 
 
(4) Az ingatlanhasználók- ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt lakókat- az elkülönítetten 
gyűjtött üveghulladékot kötelesek a gyűjtőszigeteken elhelyezni. 
 
(5) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat a Közszolgáltatási Szerződés 
tartalmazza. 
 
 ____________________________  
24 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 5. § hatályos: 2014. december 20-tól 

25 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 15. § hatályos: 2013. július 1-től 

26 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bek. hatályos: 2013. július 1-től 

27 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bek. hatályos: 2013. július 1-től 

28 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bek. hatályos: 2014. december 20-tól 

29 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 6. §. hatályos: 2014. december 20-tól 

30 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 5. § hatályos: 2015. március 28-tól 
 
 

 



 

 
18.§31 

 
18. § (1)32 A vegyes települési hulladék gyűjtése kizárólag a rendelet mellékletében szereplő 
szabványos, az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez igazodó, az ingatlanhasználó 
választása szerinti megfelelő méretű gyűjtőedényzettel történhet. 
 
(2)33 Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt gyűjtőedény űrméretében bekövetkező 
változást előzetesen köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni, a 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott adatok megadásával. 
 
(3)34 
 
(4) Az írásban bejelentett és a közszolgáltató által elfogadott közszolgáltatási igény változását 
a közszolgáltató a következő negyedévtől köteles figyelembe venni és azt a soron következő 
számlázáskor érvényesíteni. 
 
(5)35 Az ingatlanhasználó, a Közszolgáltató által biztosított átlátszó és kékkel jelölt 
gyűjtőzsákban vagy az ingatlanhasználó által beszerzett átlátszó gyűjtőzsákban köteles 
elkülönítetten gyűjteni az újrahasznosítható hulladékokat. A közszolgáltató által biztosított 
átlátszó gyűjtőzsákban az újrahasznosítható műanyag (jellemzően PET palack) és italos 
fémdobozok, a kékkel jelölt gyűjtőzsákban a papírhulladékot (jellemzően újságpapír, 
kartondoboz) köteles gyűjteni az ingatlanhasználó. A Közszolgáltató által biztosított 
gyűjtőzsákok ürítés után ingatlanhasználónál maradnak a további elkülönített gyűjtéshez. 
 

19. §36 
 
(1)37 A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az elkülönített gyűjtésre szolgáló zsákokat  
bontható kötéssel kell ellátni. 
 
(2)38 A közterületre kihelyezett gyűjtőedény és zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos 
forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  
 
(3)39 Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényzetet és a zsákokat – kivéve a közterületen tartósan 
elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket - az ingatlanán köteles tárolni. A gyűjtőedényt és a 
zsákokat a közterületre a gyűjtés napján helyezheti ki, és azt az ürítés után köteles visszavinni.  
 
(4)40 A közszolgáltató a gyűjtőedények és a zsákok ürítését a szállítási napokon reggel hét és 
délután három óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a közszolgáltató 
állapítja meg. 
 
 
 ________________________________  

31 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 18. § hatályos: 2013. július 1-től 
32 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

33 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § . hatályos: 2014. december 20-tól 

34 Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 13. § hatálytalan: 2015. március 28-tól 

35 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

36 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 19. § hatályos: 2013. július 1-től 
37 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

38 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

39 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

40 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 
 

 



 

(5)41 A vegyes és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék elszállítását végző jármű 
személyzete csak az adott ingatlanon rendszeresített szabványos gyűjtőedényben és 
zsákokban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. 
 
(6)42 A közszolgáltató a háztartási vegyes hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető 
hulladék mennyiségén felül is elszállítani, ha az a közszolgáltató által a vegyes hulladékhoz 
rendszeresített zsákban van kihelyezve. 
 
(7)43 A gyűjtőedényben és a zsákokban nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy a gépkocsi műszaki 
berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a 
környezetet. 
 
(8)44 A gyűjtőedényben csak a vegyes településű hulladék, a zsákokban kizárólag csak az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el. Ha a közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy 
a gyűjtőedényben és a zsákokban nem a megfelelő hulladékfajta van elhelyezve, azt nem 
szállítják el. 
 
(9)45 Ha a gyűjtőedény olyan hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött vagy 
befagyott és emiatt az edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles 
a visszamaradt szemetet kiüríteni és az edényt ismét használhatóvá tenni.  
 
(10)45 A gyűjtőedény rendszeres fertőtlenítése az ingatlanhasználó kötelessége.
 

20.§ 
 
(1)45 A szabványos gyűjtőedények beszerzéséről a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 
(2)46 A gyűjtőedény javítását, pótlását, cseréjét, tisztítását megrendelés alapján, díjfizetés 
ellenében a  közszolgáltató is végezheti. 
 
(3)47 A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
elvégezni. Az ürítés során esetlegesen kiszóródott szemetet a közszolgáltató azonnal köteles 
összetakarítani. 
 
(4)48 A gyűjtőedényben okozott károkat térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a 
meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
41 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

42 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

43 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

44 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

45 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § hatályos: 2014. december 20-tól 

46 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bek. hatályos: 2013. július 1-től 

47 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bek. hatályos: 2013. július 1-től 

48 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bek. hatályos: 2013. július 1-től 

 



 

21. §49 
 
(1) A közszolgáltatási díjat negyedévente egyenlő részletekben kell a közszolgáltató számlája 
alapján megfizetni. Az önkormányzat és a közszolgáltató által meghirdetett lomtalanítás 
díjtalan.  
 
(1) A miniszteri rendeletben megállapított közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó, 
a Ht. szerinti koordináló szervnek fizeti meg. Az önkormányzat és a közszolgáltató által 
meghirdetett egyszeri lomtalanítás díjtalan. 
 
(2)50 Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a több mint 90 napig nem lakott ingatlanok után, 
ha azt az ingatlanhasználó írásban előre bejelenti a közszolgáltatónak, a bejelentést követő 
negyedévtől. A mentesség feltétele, hogy az ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka. 
 
(3)51 A távollét tényét hitelt érdemlően - közüzemi számlákkal – kell igazolni utólag a 
közszolgáltatónál. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult 
a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási 
díjat kiszámlázni. a közszolgáltatási díjat a koordináló szerv kiszámlázni. 

 
22. §52 

 
A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó vegyes települési hulladék kezeléséről a 
közszolgáltató útján köteles gondoskodni, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (2) bekezdése szerint 
gondoskodik. 
 

23.§ 
 
(1)53 Kérelemre mentesül a közszolgáltatási díj fizetése alól: 
 
a/az egy háztartásban egyedül élő 70 éven felüli személy, ha az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, 
 
b/az a házaspár, akik mindketten betöltötték a 70. életévüket és az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
 
(2)54 A kérelmet az önkormányzathoz kell benyújtani, melyhez jövedelemigazolást kell 
csatolni. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ingatlanban életvitelszerűen hányan 
tartózkodnak, illetve arról, hogy a közszolgáltatónál az ingatlanhasználónak nincs 
díjhátraléka. Utóbbi nyilatkozat valódiságát az önkormányzat megkeresésére a Közszolgáltató 
írásban köteles igazolni. 
 
(3)A  kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.  
 
(4)55 A mentesség megállapítása miatt kiesett közszolgáltatási díjbevételt az önkormányzat a 
közszolgáltatónak  negyedévente a koordináló szervnek megtéríti. 
 
 ____________________________  
49 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 21. §. hatályos: 2013. július 1-től 

50 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

51 Megállapította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés hatályos: 2015. március 28-tól 

52 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 9. § hatályos: 2015. március 28-tól 

53 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés hatályos: 2013. július 1-től 

54 Módosította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 10. § hatályos: 2015. március 28-tól 

55 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés hatályos: 2013. július 1-től 

 



 

24. § 
 
(1) A közszolgáltató köteles a szabályozott rend szerint a háztartási hulladék folyamatos 
elszállításáról gondoskodni. 
 
(2)56 A nem háztartási hulladék elszállításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni az 
engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba. 
 
 (3)57 Az E-hulladék és egyéb lomtalanítási akciót a közszolgáltató előzetesen meghirdetett 
időszakban és módon szervezi meg és bonyolítja le. 
 

25.§ 
 
(1) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés során 
szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető, úgy el nem szállítható – tárgyak, eszközök, 
bútorok, háztartási gépek lomtalanítás során is elszállításra kerülhetnek. 
 
(2) Lomtalanítás keretében veszélyes hulladék és háztartási hulladék nem szállítható el. 
 
(3) A közszolgáltató évente legalább egy lomtalanítást köteles tartani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
56 Módosította a 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §(4) bekezdés hatályos: 2014. december 20-tól 

57 Módosította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 24. §. hatályos: 2013. július 1-től 
 

 



 

Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
 

26. §58 
 

27. §58 
 

28.§58 
 

29 §58 
 
 

Szabálysértések 
 

30. §59 
 

30/A. §60 
 
(1) Aki a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 2. § (2) 
bekezdésében foglaltakat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a Kormányrendelet szabályai 
vonatkoznak.
 

 
Záró rendelkezések 

 
31.§. 

 
(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A 27/2009. (IX.30.) rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt, 10/2011. 
(IV.29.) rendelettel módosított és kiegészített 19/2003. (IX.19.) rendelet hatályát veszti. 
 
Pásztó, 2011. június 17. 
 
 
 
      Dömsödi Gábor      dr. Gajdics Gábor 
       polgármester              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
58 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 27. § hatálytalan: 2013. július 1-től 

59 Hatályon kívül helyezte a 13/2012.(V. 25.) önkormányzati rendelet 1.§ (7) bek. hatálytalan:2012. május 31-től 

60 Megállapította a 9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 11. § hatályos: 2015. március 28-tól

 



 
 

1. melléklet 
 
A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről 15/2011. (VI. 30.) 
önkormányzati  rendelethez. 
 
Vízelvezető árkok, folyókák, járdák jegyzéke 
 

1. Pásztó (Mátrakeresztes) Kékesi úttól a Mező Imre útig felvezető 4539/1 hrszú 
önkormányzati út melletti folyóka 

2. Pásztó (Hasznos) Alkotmány út és Vár út orvosi rendelő melletti összekötő útszakasz 
felfelé jobb oldali árok áteresszel 

3. Vár utat az Alkotmány úttal összekötő járda és a járda melletti közterület 
4. Vár és az Alkotmány utat összekötő út melletti befogadó árok 
5. Alkotmány út 61-63 közötti ingatlanok melletti csapadék-vízelvezető árok teljes 

hosszban a Kövicses patakig 
6. Dobó út páratlan oldal fölötti domboldalról levezető befogadó árok 
7. Alkotmány út 96-98 közötti árok 
8. Alkotmány út 99-101 közötti árok 
9. Régi vásártér út Alkotmány úttól két oldali burkolt árok a Kövicses patakig (Eglo 

mögötti beépítetlen terület) 
10. Régi vásártér út 34-36 szám közötti ingatlanok melletti vízelvezető árok a Kövicses 

patakig 
11. Fő utcától a Tari utcáig (volt Szikvíz melletti szakasz) vízelvezető árok 
12. Fő utca 18-tól a Gyöngyösi úti hídig vízelvezető árok 
13. Fő utca a városi köztemetőtől a Mátraszőlősi útig és a Nyomdáig vízelvezető árok 
14. Mátraszőlősi út bal oldala temetőtől a Mágnes utcáig vízelvezető árok és közpark 
15. Szondi utca 1-23, 2-22 ingatlanok előtti vízelvezető árok 
16. Kazinczy utca 17 és 19 szám előtti vízelvezető árok 
17. Baross Gábor út a Rákóczi úttól lefelé mindkét oldal a vasútig vízelvezető árok 
18. Irinyi út jobb oldala a 21-es útig vízelvezető árok 
19. Táncsics utca vízelvezető árok a víztározótól lefelé a tározó felőli oldal a 42-es 

házszámig 
20. Sporttelep és a vasúti terület közötti övárok teljes hosszban a Zagyváig 
21. Kossuth L. utca 39-79 számú ingatlanok előtti vízelvezető árok 
22. Kossuth utca 66-tól a Kövicses pataki bekötésig vízelvezető árok 
23. Gábor Áron utca 9-től a Kövicses patakig vízelvezető árok 
24. Vörösmarty utcai övárok az Ágasvár úti szakasszal együtt teljes hosszban

 
 
 
 



 
2. melléklet  

 
A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelethez. 61 
 

Gyűjtőedényzet 
 
Használható típusok a lakosság körében Gazdálkodó szervezetek és 

társasházak körében 
 

60 literes        60 literes  
 110 literes       110 literes  

240 literes       240 literes 
        1100 literes 

Konténer 3 m³ 
         Konténer 5 m³

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________  
61 Megállapította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 25. §. hatályos: 2013. július 1-től

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

35 Megállapította a 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 25.§ hatályos: 2013. július 1-től 
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