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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A rendeletmódosítás általános indokolása: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletében rögzítette a 
köztisztasággal és a hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályokat, mely rendeletét (továbbiakban: 
köztisztaság rendelet) többször is módosította.  
2012. január 01-én lépett hatályba a 15/2011. (VI.30.) számú köztisztaság rendelet a korábbi, 
ugyanilyen szabályozási tárgykörben született önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
mellett. Ezt legutóbb a 29/2015. /XII. 18./ önkormányzati rendelet módosította, amely 2016. január 
01-től hatályos. 
A szabályozás hatályba lépése óta eltelt időszak alatti változások, továbbá a jogszabály pontosítása, 
meghatározott rendelkezések egyértelműbb értelmezése indokolja a rendelet módosítását. A fent 
leírtakat figyelembe véve a köztisztaság rendelet előterjesztés szerinti módosítását kezdeményezem. 
 
A rendeletmódosítás részletes indokolása: 
 
1. § indokolása: 
 
A 7. § első mondata elírási hibát tartalmaz, ezért szükséges annak módosítása. 
 
2. § indokolása: 
 
A köztisztaság rendelet 8. § (2) bekezdése nem egyértelműen fogalmazta meg az 
ingatlantulajdonosok kötelezettségeit. Az ezen paragrafus alapján kötelezett ingatlantulajdonosok 
gyakran félreértelmezték a jogszabályt. 
További indoka a módosításnak, hogy a jelenlegi szabályozás szerint csak a beépítetlen ingatlan 
tisztántartására, gyommentesítésére ír elő kötelezettséget, holott az ezzel kapcsolatos lakossági 
bejelentések nagyobb része beépített ingatlan gondozatlanságával kapcsolatos. 
Kiegészítésre került továbbá az ingatlanokkal szomszédos közterületről az úttest és járda fölé nyúló 
bokrok, faágak nyesésének kötelezettsége, mivel sok esetben a közterületre azt az ingatlanhasználó 
ülteti, a Városgazdálkodás kapacitása pedig nem teszi azt lehetővé, hogy az egész városban 
elvégezzék ezt a feladatot. 
 
3. § indokolása: 
 
A köztisztaság rendelet 17. § (1) bekezdésének pontosítására volt szükség, hogy az összhangban 
álljon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével, amely szerint „a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és 
zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni”. 
 
4. § indokolása: 
 
A köztisztaság rendeletünk 17. § (3) – (4) bekezdése szerint  
„(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.” 
Pásztó városában felszámolásra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ezért a 
jogszabályhelyek hatálytalanítása szükséges. 
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5. § indokolása: 
 
A közszolgáltató hulladékátadási rendjének változása miatt szükséges a jogszabályhely módosítása. 
Hulladékgyűjtő zsákba és a hulladékudvarba történő gyűjtés lehetősége biztosított. 
 
6. § indokolása: 
 
A közszolgáltató nem biztosít lomtalanítást, mivel Pásztó városában hulladékudvar működik, ahova 
nyitva tartási időn belül a lakosság leadhatja a nagyméretű hulladékokat is, ezért hatályát veszti „az 
önkormányzat és a közszolgáltató által meghirdetett lomtalanítás díjtalan” szövegrész.   
 
7. § indokolása 
 
A közszolgáltató nem biztosít lomtalanítást, mivel Pásztó városában hulladékudvar működik, ahova 
nyitva tartási időn belül a lakosság leadhatja a nagyméretű hulladékokat és E-hulladékokat is, emiatt 
indokolt hatályon kívül helyezni a köztisztaság rendelet 24. § (3) bekezdését: 
 
„(3) Az E-hulladék és egyéb lomtalanítási akciót a közszolgáltató előzetesen meghirdetett 
időszakban és módon szervezi meg és bonyolítja le.” 
 
8. § indokolása 
 
A közszolgáltató nem biztosít lomtalanítást, mivel Pásztó városában hulladékudvar működik, ahova 
nyitva tartási időn belül a lakosság leadhatja a nagyméretű hulladékokat is, ezért vált szükségessé e 
§ módosítása a lomtalanításra vonatkozó rendelkezések elhagyásával. 
 
9. § indokolása 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékletben foglalt 
rendelettervezet elfogadásával döntsön a köztisztaság rendelet módosításáról.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a 
jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
A rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata megtörtént, melyet következő oldalon csatoltunk. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője 
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. 
 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
………../2020. (……….) rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: 
A rendeletmódosítás hatására várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerülhet 
újrahasznosításra, tovább növelhető a környezettudatos gondolkodás a lakosság körében. 
 
Költségvetési hatása: Csökken a kommunális hulladék mennyisége, amelynek hulladékkezelési 
költsége is várhatóan kevesebb lesz. 
 
Környezeti, egészségi következményei: A levegőtisztaság javul, a közterületek várhatóan 
tisztábbak lesznek és egészségesebb környezetet biztosítanak a lakosságnak.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs. 
 
Egyéb hatása: Nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat köztisztasági rendeletének 
hatálybalépése óta eltelt időszakban, annak alkalmazása során felmerült jogalkalmazói 
észrevételeknek megfelelő pontosítás. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Gondozatlan 
közterületek, nem fejlődő környezettudatosság. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: biztosítva 
- szervezeti: biztosítva 
- tárgyi: biztosítva 
- pénzügyi: biztosítva. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti rendelet tervezetet megvitatni és 
elfogadni szíveskedjenek. 

 
Pásztó, 2020. október 30. 
 

 
 

          Farkas Attila 
polgármester 
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RENDELET TERVEZET 
 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

………../2020. (……….) 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. 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-testülete a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
köztisztaság rendelet) 7. §-ában az „alkalmazásába” szövegrész helyébe az „alkalmazásának” 
szöveg lép. 
 

2. § 
 
A köztisztaság rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni: 
 
a/ Az ingatlannal határos közterület úttestig terjedő területének szemét és gyommentesítéséről. 
 
b/ Az ingatlannal határos közterületen található járda gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről. 
 
c/ Járda hiányában 1 m széles területsáv síkosság mentesítéséről. 
 
d/ Az ingatlannal határos közterületen található nyílt árokszakasz és ennek műtárgyai 
tisztántartásáról. A kitermelt föld és iszap elszállításáról előzetes bejelentés alapján a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik. 
 
e/ A beépített és beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 
 
f/ Az ingatlanokról és az ingatlannal határos közterületről a járdára és az úttest fölé nyúló faágak és 
bokrok megfelelő nyeséséről, hogy azok a gyalogos és közúti közlekedést ne akadályozzák. 
 
g/ Az a/ - f/ pontokban foglalt kötelezettségek abban az esetben is fennállnak, ha az ingatlan nem 
lakott, vagy azt nem használják. 
 

3. § 
 
A köztisztaság rendelet 17. § (1) bekezdésében a „papír, italos fémdoboz, műanyag, üveg 
hulladékfajtákra” szövegrész helyébe a „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
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feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint.” szöveg lép. 
 
 

4. § 
 

A köztisztaság rendelet 17. § (3) – (4) bekezdései hatályukat vesztik. 
 

5. § 

A köztisztaság rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az ingatlanhasználó, a Közszolgáltató által biztosított gyüjtőzsákban köteles elkülönítetten gyűjteni 
az újrahasznosítható hulladékokat. A közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákban az 
újrahasznosítható műanyag, fém vagy papírhulladékot és zöldhulladékot köteles gyűjteni az 
ingatlanhasználó. A közszolgáltató gondoskodik az ingatlanok elől elszállított zsákok pótlásáról. Az 
üveghulladékot a hulladékudvarban kell elhelyezni. 
 

6. § 

A köztisztaság rendelet 21. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti. 
 

7. § 

A köztisztaság rendelet 24. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
8. § 

A köztisztaság rendelet 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A háztartásokban összegyűlő, a rendszeres hulladékgyűjtés során szabványos gyűjtőedénybe nem 
helyezhető, úgy el nem szállítható nagyobb méretű hulladékok – tárgyak, eszközök, bútorok, 
háztartási gépek – hulladékudvarban történő leadását a közszolgáltató biztosítja.  
 
 

9. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Pásztó, 2020. október 30. 
 
 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs      Farkas Attila 

jegyző      polgármester 
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