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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
______/2011. /______/ rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezelésérıl 
 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-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 következıket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

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

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
 
a/ Pásztó város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, 
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetre. 
 
b/ Pásztó város közigazgatási területén elhelyezkedı közterületekre, az állami, 
önkormányzati és magántulajdonú ingatlanokra. 
 
c/ a közterületek és az ingatlanok tisztaságának védelmére, a települési hulladék 
összegyőjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására. 
 

3.§. 
 

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggı 
tevékenységekre. 
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4. § 
 

 
/1/A Képviselı-testület a város területén a települési hulladék összegyőjtését, 
elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján 
biztosítja. 
 
/2/A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles 
igénybe venni és a rendelet szerinti díjat a szolgáltatónak megfizetni. 
 
/3/A környezetvédelem, a város tisztaságának növelése érdekében az 
önkormányzat biztosítja a szelektív hulladékgyőjtést. A szelektíven győjtött 
hulladék elhelyezése a győjtıszigeteken történik. Az elhelyezésért díjat fizetni 
nem kell.   
 

5. § 
 
/1/A köztisztaság megırzésében mindenki köteles hathatósan közremőködni és a 
települési környezet, különösen a közterületek szennyezıdését, fertızését 
eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni.   
 
/2/Közterületen szemetelni, törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, 
trágyát, szennyvizet kiönteni, elhelyezni nem lehet. 
 
/3/Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített 
hulladékgyőjtıkbe szabad elhelyezni. A hulladékgyőjtık kihelyezésérıl és 
rendszeres ürítésérıl a közszolgáltató gondoskodik 
 
/4/Az üzletek, vendéglátóegységek, egyéb elárusítóhelyek, intézmények elıtti 
szemétgyőjtık kihelyezésérıl, rendszeres ürítésérıl az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 
 
/5/A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló buszvárók, várakozóhelyek 
megállóhelyek tisztántartásáról, az ott keletkezett szemét, hulladék 
eltakarításáról a közszolgáltató gondoskodik. 
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Adatkezelés 
 

6.§ 
 

/1/A közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat - a közszolgáltatást igénybe 
vevı neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve- a közszolgáltató csak saját 
a közszolgáltatási tevékenységével  összefüggı célra használhatja. 
 
/2/A közszolgáltató a személyes adatokat elsısorban az ingatlantulajdonos 
adatszolgáltatása alapján ismeri meg. 
 
/3/A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerzıdés  
megszőntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 
 

 
Fogalmi meghatározások 

 
7.§. 

 
 
E rendelet alkalmazásába szempontjából: 
 
a/közigazgatási terület: a város önkormányzatának mőködési területe, amely 
belterületbıl  és külterületbıl  áll. 
 
b/közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészlet - közút, járda, tér, közpark - továbbá egyéb ingatlanok 
közhasználatra átadott része. 
                               
c/köztisztasággal összefüggı 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. 
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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, hulladékgyőjtı edények, közparkban  elhelyezett,  épített ivókút, 
szökıkút, köztéri egyéb mőalkotás. 
 
f/közszolgáltató: Pásztó város közigazgatási területén a  
a/ Pásztói Városgazdálkodási   Közhasznú Non-profit Kft. a települési szilárd 
hulladék, 
b/ Dél-nógrádi Vízmő Kft  települési folyékony hulladék vonatkozásában. 
 
g/ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi  
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant 
használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezıje, birtokosa, 
kezelıje, használója, bérlıje az  ingatlannak. 
 
h/közös háztartás: az egy lakásban együtt élı, bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezı személyek közössége. 
 
i/mőtárgy:  áteresz, folyóka,  híd 
  
j/települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony  
hulladék, továbbá  a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő azzal  
együtt kezelhetı hulladék. 
 
k/települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék  és egyéb szilárd hulladék. 

 
l/háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásban, valamint 
üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben , társasházakban a lakók 
közös használatára szolgáló helyiségeiben és területein ,valamint az 
intézményekben keletkezett szilárd hulladék. 

 
m/egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló egyéb 
helyiségekben  felhalmozódott nagyobb mérető  
lakásberendezési és felszerelési tárgy: bútor, elektromos  és egyéb felszerelés és 
készülék. 

 
n/zöldhulladék: falomb, nyesedék, faág ,fő, egyéb növényi maradványok. 
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o/folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet közcsatornába 
nem vezetnek el 

 
p/lomtalanítás: az egyéb szilárd hulladék a szolgáltató által meghirdetett  

idıpontban és módon történı elszállítása. 
 

r/szelektív hulladékgyőjtés: újbóli felhasználásra  alkalmas szilárd hulladék 
frakciók - papír, mőanyag, üveg - szerinti elkülönített győjtése. 

 
s/E-hulladék: elektromos gépek, készülékek 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

8. §. 
 
/1/A közterületek rendszeres tisztántartásáról Pásztó Város Önkormányzata 
gondoskodik közszolgáltató megbízásával és a közterülettel határos 
ingatlantulajdonosok e rendeletben szabályozott kötelezésével. 
 
/2/Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 
a/Az ingatlan elıtti, és az ingatlan megközelítésére szolgáló járda, járda 
hiányában 1 m széles területsáv,  ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig 
terjedı teljes terület, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen 
terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérıl, a hó 
eltakarításáról és a síkosság mentesítésérıl. 
 
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 mőtárgyai tisztántartásáról. A 
kitermelt föld és iszap elszállításáról elızetes bejelentés alapján a közszolgáltató 
gondoskodik.  
  
d/A beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérıl. 
 
e/A ingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı 
nyesésérıl, hogy azok a gyalogos és közúti közlekedést ne akadályozzák. 
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/3/Az ingatlan elıtti és az ingatlan megközelítését szolgáló járdát a tulajdonos 
mind a téli, mind a nyári idıszakban köteles letakarítani. 
 
/4/Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró 
esetében a tisztántartás az önkormányzat feladata, melyet a közszolgáltató 
végez. 
 
/5/Az ingatlan tulajdonosa nem köteles annak az ároknak és mőtárgyainak a 
tisztántartására, amelyek nagy mélységőek és egy-egy területen keletkezett 
nagymennyiségő csapadékvíz összegyőjtését, levezetését szolgálják. 
 
/6/ Az /5/ bekezdésben foglalt árkokat az 1.sz. melléklet tartalmazza. 
 

                                                    9.§.  
                                                         

/1/A garázs tulajdonosok és használók kötelesek a garázsok gyalogos 
körüljárására szolgáló területen keletkezı hulladékot összegyőjteni és 
elszállításáról gondoskodni. 
 
/2/Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézmények és 
szolgáltató egységek elıtti járdaszakaszt, ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedı teljes területet az ingatlant használó ingatlan tulajdonos köteles 
tisztántartani.  
               
 
/3/A közterület rendeltetéstıl eltérı célra  történı igénybevétele esetén a 
használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 
tisztántartani. 
 

10. §. 
 

/1/A közterületen bármilyen burkolat  felbontása csak a jegyzı, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a   mindenkori területileg illetékes 
kezelı szerv  engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet. 
 
/2/Az építési, bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét –szükség esetén-  
a környezı közterülettıl el kell zárni.  
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/3/Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, egyéb hulladék 
anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésıbb a munka befejezésétıl 
számított 48 órán belül el kell szállítani. Az igénybevett közterületet helyre kell 
állítani, meg kell tisztítani. 

 
11. §. 

 
/1/Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok tisztántartásából keletkezett 
hulladékot a hulladékgyőjtı edénybe, a zöldhulladékot a közszolgáltató által 
meghatározott módon kötegelve vagy hulladékgyőjtı zsákban kötelesek 
elhelyezni.  

 
/2/A családi házas övezetben a zöldhulladékot elsısorban hasznosítani, 
komposztálni kell. A nem hasznosított zöldhulladék elszállításáról a 
közszolgáltató gondoskodik. 
 
 

12. §. 
 

/1/A hulladék szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyezıdjön 
be. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás közben a 
közterület beszennyezıdik, a szállító köteles azt fel- vagy lerakás elvégzése 
után, vagy a szállítás során megtisztítani. 
 
/2/Építési, szerelési munka megkezdése elıtt a közterületen levı fákat, valamint 
a közterületi berendezéseket szükség esetén védıburkolattal kell körülvenni. A 
rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. 
 
/3/Közterületen a gépjármővek mosása tilos! 
 
 

13. §. 
 

Vásárok, kulturális, sport és egyéb rendezvények tartása alatt a rendezvény 
szervezıje saját költségére köteles gondoskodni a várható forgalomnak 
megfelelı számú illemhely, szemétgyőjtı biztosításáról, üzemeltetésérıl, 
valamint a rendezvény alatt és azt követıen a terület tisztántartásáról, a 
keletkezett hulladék elszállításáról. 
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14. §. 
 

/1/A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása 
tilos! 
 
/2/Közterületen lévı fák, díszcserjék, virágok rongálása, csonkítása, leszakítása 
tilos! 
 
/3/A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti metszésérıl  a 
közszolgáltató gondoskodik, amennyiben erre ingatlantulajdonos nem 
kötelezhetı. Fakivágás közterületen a jegyzı engedélyével végezhetı. 
 
/4/A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos! 

 
 

A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás 
 

15. §. 
 

/1/Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és 
egyéb szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és engedéllyel mőködtetett 
hulladéklerakó telepen, kijelölt szeméttelepen a vonatkozó üzemeltetési 
szabályok és elıírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 
 
/2/Nem minısül települési háztartási hulladéknak a veszélyes hulladék, az állati 
hulla, trágya, jég, hó, sár, fertızı vagy robbanásveszélyes anyag, a tőzveszélyes 
hulladék – salak, hamu -, a nagymérető, eredeti alakjában a szabványos győjtı 
edényben nem helyezhetı göngyöleg. 
 

 
16.§. 

 
/1/A város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék  összegyőjtése, 
elszállítása a közszolgáltató útján történik. 
 
/2/Szolgáltatással ellátott terület Pásztó város teljes belterülete, külterülete. 
 
/3/A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatási 
szerzıdés a szolgáltatás igénybevételével vagy szerzıdéskötéssel jön létre.  
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/4/A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak 
jogszabályban meghatározott esetben szüneteltetheti, korlátozhatja. 
 
                                                              17.§. 
 
/1/a/A közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását  belterületen heti egy 
külterületen szükség szerint az  üdülıtulajdonosok áprilistól-szeptemberig heti 
egy alkalommal köteles  elvégezni.                                                                                                   
 
b./Az ettıl gyakoribb szemétszállításról a közszolgáltatást végzı és a 
szolgáltatást igénybe vevı külön is megállapodhat. 
 
/2/A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat a Képviselı-testület 
és a szolgáltató által kötött szerzıdés rögzíti. 

 
                                                              18.§. 
 
/1/ A háztartási hulladék elszállítására a  szabványosított kukatartályt 110 liter,  
egyszemélyes  háztartás esetén kérelemre 60 liter, többszintes  lakóházas 
övezetben és egyéb területeken 3-5 m3-es konténert kell  alkalmazni a heti 60 és 
110 liter szemét összegyőjtésére. 
 
/2/ A 60 l-es kukatartály igénybevételére a szolgáltatóval évente szerzıdést kell 
kötni.  A szerzıdéskötés feltétele, hogy a kérelmezınek a közszolgáltató felé 
tartozása nincs. 
 
/3/A kérelemhez csatolni kell a jegyzı igazolását arról, hogy az adott lakásban a 
kérelmezı a népesség nyilvántartás adatai szerint egyedül él. 
 
/4/Ha a közszolgáltató azt tapasztalja, hogy az ingatlanban az igazolástól 
eltérıen többen élnek a népesség-nyilvántartás felé jelzéssel él és 
szerzıdésbontást kezdeményez. 

    
                                                               19.§ . 
 
/1/Háztartási hulladék elszállítását végzı jármő személyzete csak az adott 
területen rendszeresített szabványos tartályba elhelyezett hulladékot köteles 
elszállítani. A 60 literes tartályba kihelyezett szemét csak írásban megkötött 
szerzıdés alapján szállítható el. 



 

 

- 10 - 
 
 
 
 
/2/A hulladékgyőjtı tartályban nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy a gépkocsi 
mőszaki berendezésében rongálódást idézhet elı és ártalmatlanítása során 
veszélyeztetheti a környezetet. 
 
/3/Ha szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályba olyan anyagot, tárgyat 
helyeztek el, amely nem minısül háztartási hulladéknak, azt nem szállítják el. 
 
/4/Ha a tartály olyan hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömıdött 
vagy befagyott és emiatt a tartályt az elıírt módon kiüríteni nem lehet, a 
tulajdonos köteles a visszamaradt szemetet kiüríteni és a tartályt ismét 
használhatóvá tenni.  
 
/5/A hulladékgyőjtı tartály rendszeres fertıtlenítése az ingatlantulajdonos 
kötelessége. 

 
                                                            20.§.  
              
/1/A szabványos hulladékgyőjtı tartályok beszerzésérıl a szolgáltatást igénybe 
vevı ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 
                                                                                                                                                       
/2/A hulladékgyőjtı tartály javítását, pótlását, cseréjét, tisztítását megrendelés 
alapján, díjfizetés  ellenében a  közszolgáltató is végezheti. 
 
/3/A közszolgáltató köteles a szemétgyőjtı tartály kiürítését kíméletesen, az 
elvárható gondossággal elvégezni. 
 
/4/A tartályban okozott károkat térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a 
meghibásodás a szolgáltató szabályellenes  munkavégzésének következménye. 

 
21. §. 

 
 

/1/A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletı díjat a Képviselı-testület 
évente külön rendeletben állapítja meg.  
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/2/A közszolgáltatás díját a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának  részletes szakmai szabályairól szóló, mindenkor  hatályos, 
jelenleg a 64/2008/III.28./ Kormányrendelet alapján kell megállapítani. 
 
/3/A díjat negyedévente egyenlı részletekben kell a szolgáltató számlája alapján 
megfizetni. Az önkormányzat és a szolgáltató által meghirdetett lomtalanítás 
díjtalan.  
 
/4/Nem kell szolgáltatási díjat fizetni a nem lakott épületek után, ha az 
ingatlantulajdonos írásban bejelenti a közszolgáltatónak, a bejelentést követı 
negyedévtıl.  
 
 

22.§. 
 
/1/A vállalkozások és gazdasági szervezetek számára nem kötelezı a 
közszolgáltatás igénybevétele, ha: 
 
a/ a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett és a települési szilárd 
hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelı berendezéssel, 
létesítménnyel rendelkeznek és a tevékenységük során képzıdött szilárd 
települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, 
létesítményekben gondoskodnak; 

 
b/ a települési szilárd hulladékuk kezelését az erre feljogosított engedéllyel 
rendelkezı egyéb szolgáltatóra bízzák. 
 
/2/Amennyiben a helyi közszolgáltatást a vállalkozó, illetve gazdasági  szervezet 
nem veszi igénybe, úgy a szilárd hulladék kezelésének módjáról, illetve az azzal 
megbízott szolgáltató adatainak bejelentésérıl gondoskodnia kell az 
önkormányzat felé. 
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23.§. 
 
/1/Kérelemre mentesül a szemétszállítási díj fizetése alól: 
 
a/az egy háztartásban egyedül élı 70 éven felüli személy, ha az egy fıre  jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, 
 
 
b/az a házaspár, akik mindketten betöltötték a 70. életévüket és az egy fıre      
jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
 
/2/A kérelemhez jövedelemigazolást és a népesség nyilvántartó igazolását, 
valamint a közszolgáltató igazolását, hogy tartozása nincs csatolni kell 
 
/3/A  kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.  
 
/4/A mentesség  megállapítása miatt kiesett díjbevételt az önkormányzat a 
közszolgáltatónak  negyedévente megtéríti. 
 

24. §. 
 
/1/A közszolgáltató köteles a szabályozott rend szerint a háztartási hulladék 
folyamatos elszállításáról gondoskodni. 
 
/2/A nem háztartási hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni az engedéllyel rendelkezı hulladéklerakóba. 
 
/3/A zöldhulladék, E-hulladék és egyéb lomtalanítási akciót a szolgáltató 
elızetesen meghirdetett idıszakban és módon szervezi meg és bonyolítja  le. 

 
25.§. 

 
/1/A háztartásokban összegyőlı nagyobb mérető – a rendszeres hulladékgyőjtés 
során szabványos győjtıedénybe nem helyezhetı, úgy el nem szállítható – 
tárgyak, eszközök, bútorok, háztartási gépek lomtalanítás során is elszállításra 
kerülhetnek. 
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/2/ Lomtalanítás keretében veszélyes hulladék és háztartási hulladék nem 
szállítható el. 
 
/3/ A közszolgáltató évente legalább egy lomtalanítást köteles tartani. 

 
Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás 

 
26. § 

 
/1/Pásztó város termıtalajának és ivóvízkészletének védelme érdekében 
valamennyi ingatlan tulajdonosa, köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezı 
települési folyékony hulladék szakszerő elhelyezésérıl a szennyvízcsatornába 
történı bevezetéssel vagy elszállítással. 

 
/2/A közcsatorna hálózat és a szennyvíztelep üzemeltetıje, mint közszolgáltató  
a Dél-Nógrádi Vízmő Kft. Pásztó Csillag tér 21. 
 
/3/A szennyvízcsatornába csak olyan folyékony hulladék vezethetı be amely 
nem minısül külön jogszabályok szerint ipari szennyvíznek, vagy emberre és a 
környezetre veszélyes szennyvíznek, amely közcsatornába nem vezethetı. 

 
/4/Tilos a szennyvízcsatornába szilárd hulladékot, állati tetemet beledobni. 
 
/5/Szennyvizet közterületre, saját vagy más tulajdonában levı ingatlanra vezetni 
tilos. 
 

27. § 
 

/1/a/Ahol a szennyvíz közcsatornán történı elvezetésének lehetısége biztosított, 
azt a közcsatornába kell vezetni. 
 
b/Ahol a szennyvíz közcsatornán történı elvezetésének lehetısége nem 
biztosított, a keletkezı szennyvíz megfelelı zárt tárolását, rendszeres 
elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell biztosítania. 
 
/2/A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerő olyan 
jármővel és úgy végezhetı, hogy az teljes mértékben megfeleljen mindenkor 
érvényes jogszabályoknak. 
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/3/A szolgáltatást ellátó a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve, ha 
a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon 
feltételezhetı, hogy az  a szennyvíztelepen nem helyezhetı el. 
 
/4/A szolgáltatást ellátó köteles a szállított szennyvíz eredetét igazolni és az erre 
vonatkozó iratokat a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
megırizni. 
 
/5/A szolgáltatónak rendelkezni kell a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó 
nyilvántartási rendszerrel, ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó 
személyzettel. 
 
                                                               28.§ 
 
/1/A szállításra használt eszközt közterületen tárolni tilos, telephelyen belül a 
többi jármőtıl el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra 
elkülönített helyen tárolható. 
 
/2/A szállító jármővek tisztítása és fertıtlenítése során be kell tartani a 
16/2002/IV.10/ EüM rendeletben foglalt közegészségügyi elıírásokat. 

 
 

29 § 
 
/1/A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató által 
megállapított díjat köteles fizetni. 

 
/2/A közcsatorna használat díját évente a Képviselı-testület külön rendeletben 
állapítja meg a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. 
 
 

Szabálysértések 
 

30. §. 
 

Aki a rendelet 5.§ /2/,/3 bekezdésében a/8.§ /2/bekezdés  a./, c./, d./ pontjaiban, a 
/3/,/5/, /6/ bekezdéseiben, a 10.§ /1/,/2/ bekezdéseiben, a 12.§ /3/ bekezdésében  
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14.§/1/,/2/,/4/bekezdéseiben,a 1 9.§ /2/bekezdésében, a 26.§ /1/,/2/,/3/,/4/,/5/ 
bekezdéseiben és a 28.§ /1/,/2/ bekezdéseiben foglalt szabályokat megszegi és 
amennyiben cselekménye magasabb rendő jogszabályban vagy más helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott tényállás alapján nem bírálható el 
„köztisztasági” szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal 
sújtható. 
 

 
 

Záró rendelkezések 
 

31.§. 
 
 
 

/1/A rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
/2/A 27/2009/IX.30./ rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 
19/2003/IX.19./ rendelet hatályát veszti. 
 
 
Pásztó, 2011. március 16. 
 
 
 
 
 
   Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester     címzetes fıjegyzı 
 



  

 
I N D O K O L Á S 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Pásztó városban a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009. (IX.30.) rendelettel 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. (IX.19.) számú rendelet 
tartalmazott szabályozást a köztisztaság fenntartására (a közterületek 
tisztántartására), az ingatlantulajdonosok kötelezettségeire, a települési szilárd 
hulladék kezelésére, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. 
 
A szemétszállítás díját évente külön rendeletben állapítja meg a testület. 2010. 
decemberében a díjrendelet tárgyalása kapcsán a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 184/2010. (XII.28.) számon határozatot hozott 
arról, hogy a köztisztaságról szóló rendeletet felül kell vizsgálni, mert a 
lakossági kezdeményezések, képviselıi felvetések szerint az egyedülállóakra 
vonatkozóan kedvezmények bevezetését tartják indokoltnak, arra hivatkozva 
hogy az egyszemélyes háztartások kevesebb szemetet termelnek. A határozat 
szerint indokolt, hogy kidolgozásra kerüljön az arányos szolgáltatással 
összefüggı arányos szolgáltatási díj az egyszemélyes háztartások tekintetében és 
ehhez igazodva bevezetésre kerüljön az 50-60 l-es tartály, mint győjtıedény és 
ennek megfelelı díjtétel. 
 
Ezen túlmenıen jogszabályi változások is indokolták a felülvizsgálatot. A 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet új szabályozást 
vezetett be a jogszabályok felépítésére, szerkezetére, tartalmi elemeire 
vonatkozóan, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
és végrehajtási rendeletei is módosultak, valamint a Városgazdálkodási Non-
profit KFT. olyan új kezdeményezésekkel lépett fel, melyek új szabályozást 
tettek szükségessé. 
 
A rendelet-tervezet szerkesztésében, felépítésében, szóhasználatában figyelembe 
veszi az IRM rendelet elıírásait. Fokozott figyelmet fordít az egyértelmő 
szabályozásra, a rendelet megfelelı tagolására. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § /1/ bekezdése 
kimondja, hogy a települési önkormányzat kötelezıen ellátandó 
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési hulladék 
kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
 
 



  

 
 
A törvény szerint a közszolgáltatás kiterjed 
 
a./ a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelı szállítóeszközéhez 
rendszeresített győjtıedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött 
és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására; 
 
b./ a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény 
kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történı 
elszállítására; 
 
c./ a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére, 
mőködtetésére. 
 
A közszolgáltatás kiterjedhet begyőjtıhelyek (hulladékgyőjtı udvar, győjtıpont, 
győjtısziget) elıkezelı és hasznosító (válogató, komposztáló) telepek 
létesítésére, mőködtetésére, a szelektív hulladékgyőjtésre. 
 
Ugyanezen törvény 23. §-a szerint a Képviselı-testület rendeletben állapítja 
meg: 
 

- a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület 
határait (2-4 §) 

- a közszolgáltató megnevezését, mőködési területe határait (16.§ , 26.§) 
- a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos jogait és kötelezettségeit (17.§, 18.§, 19.§, 20.§) 
- a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit (17. §, 24.§, 25.§) 
- az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható 

díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges 
kedvezményeket vagy a szolgáltatás ingyenességét (21.§, 23.§) 

- a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket (6.§) 

- a gazdálkodó szervezetek számára a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten győjtött, nem hasznosított 
és ártalmatlanított hulladék tekintetében a közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szabályokat (22. §) 

 
A város tisztaságának javítása a környezetszennyezıdés megelızése, a föld, a 
víz, az épített környezet védelme érdekében tartalmaz a rendelet olyan 
elıírásokat, amelyek mindezt elısegítik. Így a közterületek tisztántartására, a 
szemetelés, szemételhagyás, a szennyvizek kiengedése elleni fellépésre, a  
 



  

 
közterületen elhelyezett berendezési, felszerelési tárgyak, növények védelme 
érdekében szankciót is látásba helyez (8.§-14.§, 26.§,28.§) 
 
A 18.§ és a 23.§ tartalmazzák azokat a szabályokat, amelyek bevezetését a 
lakosság, a fogyasztóvédelmi szervezet és a képviselık is indítványoztak. Így a 
mentesség feltételeit, valamint a 60 l-es szemétgyőjtı tartály bevezetését az 
egyszemélyes háztartásokban, ennek feltételrendszerét. 
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet szerint a 
közszolgáltatás díját az elvégzett szolgáltatással arányosan úgy kell 
megállapítani, hogy 
 
a./ a közszolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos költségek és 
ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthetı 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására 
alkalmas legyen, 
 
b./ ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségő ellátására, a 
közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, a hulladék csökkentésére. 
 
A költségek és ráfordítások közül a szemétgyőjtı tartály méretétıl függetlenül 
jelentkezı azonos költségek: pl. győjtés, szállítás, üzemeltetési és karbantartási 
költségei, számlázási és díjbeszedés költségei, elhasználódásból eredı eszközök 
pótlása, felújítása, stb. Csupán a szemételhelyezési, ártalmatlanítási költségek 
nem számíthatók fel a kisebb mérető tartályt igénybevevı egyszemélyes 
háztartások esetén. 
 
Mivel ismereteink szerint mintegy 500-600 igénylıvel is számolni lehet, ez 2-
2,5 millió Ft éves bevétel kiesést jelenthet a közszolgáltatónak, ezért a 
díjrendeletet is felül kell vizsgálni. A kiesett bevétel miatt a szemétszállítási díj 
emelkedése várható vagy az önkormányzat a bevétel kiesést a közszolgáltató 
részére megtéríti. 
 
Mentességet a rendeletben foglalt feltételekkel várhatóan 15-20 egyedülálló 
vagy házaspár kér, amely miatt 250-300 eFt kiadása jelentkezhet az 
önkormányzatnak, mert a bevétel kiesést kötelezıen meg kell téríteni a 
közszolgáltatónak. 
 
 
 
 
 



  

 
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 
213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket a 16/2002. (IV.10.) 
EüM rendelet tartalmazza részletesen. 
 
Miután a jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM rendelet tiltja, hogy hatályos 
magasabb szintő jogszabályokból a helyi rendelet is átvegyen szabályozási 
elemet, a helyi szabályozás kialakításánál arra ügyeltünk, hogy a magasabb 
szintő szabályozás szellemének megfeleljen, azzal ne legyen ellentétes és a helyi 
viszonyokat, a helyi lakosok köztisztasághoz való hozzáállását figyelembe 
vegye, ösztönözzön a tisztább, élhetıbb lakókörnyezet megteremtésére, 
értékeink védelmére. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 24.§ /2/ bekezdése szerint a települési 
önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a 
szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatnak, a 
megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelıségnek 
véleményezésre megküldi, amely 30 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot 
szakmai véleményérıl. 
 
Mindez indokolja, hogy a rendeletet kettı fordulóban tárgyalja a testület, s a 
második fordulós tárgyalásig a beérkezett vélemények, javaslatok a rendelet-
tervezetbe beépíthetık lesznek. 
 
A kétfordulós tárgyalást indokolja továbbá, hogy jelenleg folyik a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény felülvizsgálata, a törvénytervezet szerint 
több jelentıs változás várható, ezért azt célszerő volna megvárni, hogy ne 
kelljen szinte azonnal módosítani a helyi rendeletet. 
 
Pásztó, 2011. március 16. 
 
 
 
 
 
       Sisák Imre 
               polgármester 
 



Pásztó Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

_________/2011. /______/ rendelete a 
köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009. /IX.30./ rendelettel módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. /IX.19./ rendelet  
módosításáról és kiegészítésérıl 

 
 

1.§ 
 

A rendelet 14.§ /1-6/ bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„ 14.§ /1/ a/ a közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását belterületen heti 
egy, külterületen szükség szerint, az üdülıtulajdonosoktól áprilistól 
szeptemberig heti egy alkalommal köteles elvégezni. 
 
b/ Az ettıl gyakoribb szemétszállításról a közszolgáltatást végzı és a 
szolgáltatást igénybe vevı külön is megállapodhat. 
 
/2/ A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat a Képviselı-testület 
és a szolgáltató által kötött szerzıdés rögzíti. 
 
/3/ A háztartási hulladék elszállítására a szabványosított kukatartály 110 liter, 
egyszemélyes háztartás esetén kérelemre 60 liter, többszintes lakóházas 
övezetben és egyéb területeken 3-5 m3-es konténert kell alkalmazni a heti 60 és 
110 liter szemét összegyőjtésére. 
 
/4/ A 60 literes kukatartály igénybevételére a szolgáltatóval évente szerzıdést 
kell kötni. A szerzıdéskötés feltétele, hogy a kérelmezınek a közszolgáltató felé 
tartozása nincs. 
 
/5/ A kérelemhez csatolni kell a jegyzı igazolását arról, hogy az adott lakásban a 
kérelmezı a népesség nyilvántartás adatai szerint egyedül él. 
 
/6/ Ha a közszolgáltató azt tapasztalja, hogy az ingatlanban az igazolástól 
eltérıen többen élnek a népesség nyilvántartás felé jelzéssel él és 
szerzıdésbontást kezdeményez „. 
 
 
 
 
 
 



 
2.§ 

 
A rendelet 15.§ /6/ /7/ bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„15.§ /6/ Kérelemre mentesül a szemétszállítási díj fizetése alól: 
 
a/ az egy háztartásban egyedül élı 70 éven felüli személy, ha az egy fıre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg. 
 
b./ az a házaspár, akik mindketten betöltötték a 70. életévüket és az egy fıre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
 
/7/ A kérelemhez jövedelemigazolást és a népesség nyilvántartó igazolását, 
valamint a közszolgáltató igazolását, hogy tartozása nincs, csatolni kell „. 
 

3.§ 
 

A rendelet 15.§-a a következı /8/ és /9/ bekezdéssel kiegészül: 
 
„ 15.§ /8/ A kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
/9/ A mentesség megállapítása miatt kiesett díjbevételt az önkormányzat a 
közszolgáltatónak negyedévente megtéríti „. 
 

4.§ 
 
 

Az a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
Pásztó, 2011. március 16. 
 
 
 
 
   Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester     címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 



I N D O K O L Á S 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A köztisztaság fenntartásáról szóló hatályos rendelet módosítását és 
kiegészítését a teljes felülvizsgálat elvégzéséig az indokolja, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
várhatóan a közeljövıben módosulni fognak. 
 
Nem lehet elıre tudni, hogy ez mennyiben érinti a helyi szabályozást. 
Elıfordulhat, hogy a felülvizsgálatot teljesen új jogi alapokon újra kell kezdeni. 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 184/2010. (XII.28.) számú 
határozata viszont arra kötelez, hogy a lakossági kezdeményezések, képviselıi 
felvetések szerint az egyedülállókra vonatkozóan kedvezıbb szabályozást kell 
bevezetni, valamint a leginkább rászorultaknak mentességet kell biztosítani. 
 
A rendelet módosítás és kiegészítés csupán e két szabályozási területet érinti, 
biztosítva ezzel az egyszemélyes háztartások esetében a kisebb kukatartály 
igénybevételét, ennek feltételeit és a mentesség feltételeit. 
 
Pásztó, 2011. március 16. 
 
 
 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 


