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28/2001. /XII.20./ Ök. rendelet 

a helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról és a településen kötelező 
köztisztasági szolgáltatás ellátásáról. 

 
Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – 
időközi módosításokkal kiegészített – 1990 évi LXV. tv. (Ötv.) 16 § (1) bekezdésében, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény (Kt.) 47 § (3) és 58 § (1)  bekezdésben, 
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. § -ban kapott 
felhatalmazás alapján a település esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának 
kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi 
rendeletet alkotja. 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
l. § (l) E rendelet célja, hogy Medgyesegyháza közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az 
ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően 
rendezze. 
(2) A rendelet hatálya Medgyesegyháza közigazgatási területére és a területen állandó, vagy ideiglenes 
jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet végző magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek 
előmozdításában mindenki köteles tevékenyen közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező 
tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. 
(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia. 
(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról a Nagyközségi Önkormányzat 
gondoskodik a feladatra pályázat útján kiválasztott Szolgáltató szervezet útján. 
 
2. § (1)E rendelet alkalmazásában alapfogalmak: 

a.) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó – rendszeresen vagy alkalmilag 
képződő – szilárd, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű, azzal együtt kezelhető 
más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és 
radioaktív hulladékot, 

b.) háztartási hulladék:  a lakásokban, a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb 
helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken 
keletkezett szilárd hulladék, így pl., a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is 
), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, 
továbbá – ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a szokásosnak minősülő 10 liter 
mennyiségét -  a falomb, nyesedék, valamint lakásban folytatott vállalkozási tevékenység 
gyakorlásából keletkezett hulladék.  

c.) nem háztartási hulladék: az emberi ürülék, az állati hulla és testrészei, bármilyen állat 
tartásából keletkező trágya, a jég, hó, sár, épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, 
bontásából, vagy javításából származó (gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű) 
anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag. Ebbe a 
fogalomkörbe tartozik még a nem lakás céljára szolgáló épületekben (iroda, intézmény, üzem, 
üzlet stb.) és hozzájuk tartozó területeken keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy a 
működési tevékenység során keletkezett-e vagy sem, 

d.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék 
(berendezési tárgy, lom bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.) valamint az 
azokhoz tartozó területeken keletkező kerti hulladék, illetőleg közterületen keletkezett szilárd 
hulladék, továbbá az ipari tevékenység során keletkező - (b.) pontot meghaladó mennyiségű – 
hulladék, építési törmelék, 

e.) kötelező köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterület 
tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, 

f.) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság-
mentesítése, pormentesítése, 

g.) hulladékkezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése és a kijelölt lerakóhelyre való 
elszállítása. 
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(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt alapfogalmakra a Kt. 4. §-ában, valamint a Hgt. 3. §-ában 
rögzített meghatározások az irányadók. 

 
II. fejezet 

A környezeti elemek egységes védelme 
 
3. § (1) Minden környezeti elemet (föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet) önmagában és az 
egymással való kölcsönhatás figyelembe vételével is védeni kell. 
(2) A környezeti elemek védelme: azok minőségének, mennyiségének és készleteinek, valamint arányaik 
és folyamataik védelmét jelenti. 

 
A  föld védelme 

 
4. § (1) A föld védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat az ésszerűség határain belül megtett vagy 

tervezett műveleteket a föld felszínére, a felszín alatti rétegekre, a kőzetekre és ásványokra is 
alkalmazni kell. 

(2) A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak minőségét nem 
szennyezi, az adott területen szükséges optimális mennyiséget nem veszélyezteti. 
(3) Az (1) – (2) bekezdésben foglat követelmények érvényre juttatása érdekében a Képviselő-testület 
által jóváhagyott Medgyesegyháza Települési Környezetvédelmi Programjában (továbbiakban TKP) 
meghatározottak szerint - az anyagi lehetőségek határain belül -  megvalósítandó célok: 

a.)  a talajok tápanyag utánpótlása talajvizsgálatokon alapulva okszerűen 
       történjen 
b.) különböző támogatási formákkal tovább kell folytatni a fasorok,   erdősávok és erdők telepítését 

a defláció mérséklésére 
c.) folyamatosan gondoskodni kell – szükség esetén szankcionálással – a  parlagterületek (különös 

tekintettel a parlagfű fertőzöttségre) gyommentesítéséről 
d.)  a kiépített meliorációs rendszereket folyamatosan karban kell tartani  
e.) előtérbe kell helyezni a műtrágya felhasználás helyett a szerves trágyafelhasználását  

 
A vízvédelem 

 
5. § (1) A vízvédelem célja a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségének és minőségének 
megőrzése. 
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre, továbbá azok medreire és partjaira terjed ki. A 
vizeket – azok megóvása érdekében – minden olyan behatástól védeni kell, mely káros az emberi 
egészségre és a vizek szabályozott levezetésére, a vizek mennyiségére, minőségére, valamint 
felhasználására. 
(2) A mennyiségi védelem alapelve, hogy mind az ivóvíz minőségi, mind pedig az egyéb vizek iránti 

igények kielégítésénél a vízhasználat engedélyezése során a tényleges vízfelhasználásban az ésszerű 
takarékosságnak kell érvényesülni. 

(3) A minőségi vízvédelem alapelve a vizek fertőzésének és káros szennyezésének tilalma. A vizek 
fertőzésén a vizeknek az egészségre ártalmas anyagokkal való szennyeződését kell érteni, a vizek 
káros szennyeződésén pedig azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságának illetve természetes 
minőségének káros megváltoztatását. 

(4) A vizekbe szennyező hatású – de azokra fertőzést vagy káros szennyeződést nem okozó -  anyagokat 
csak a vízügyi hatóságnak, az egészségügyi szervek szakvéleménye és azok által meghatározott 
előírások alapján lehet bevezetni. Olyan termelő, vagy szolgáltató egységet, amely működése során a 
vizek fertőzését és káros szennyeződését idézheti elő, csak szennyvíztisztító berendezéssel, illetve 
ahhoz kapcsolva szabad építeni és üzemben tartani. 

(5) Az előzőekben előírtaknak kiemelt jelentősége van abból a szempontból, hogy a település a Maros 
hordalékkúpján lévő sérülékeny vízbázis közelében helyezkedik el. 

(6) Az (1) – (5) bekezdésben foglalt előírások érvényre juttatása érdekében a TKP.-ban meghatározottak 
szerint megoldandó feladatok: 

a.) a már kiépült szennyvízcsatorna-hálózathoz és tisztítótelephez kapcsolódva tovább kell 
folytatni a szennyvízcsatorna-hálózat további ütemeit a teljes kiépítésig, beleértve Bánkút 
település szennyvízkezelő rendszerének kiépítését is. 
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b.)  meg kell oldani az állattartó telepeken, illetve a belterületi állattartás során keletkező hígtrágya 

biztonságos kezelésének lehetőségét. 
c.) a mezőgazdasági tevékenységet össze kell hangolni a vízbázis védelem szempontjaival. 
d.) az igen kevés felszíni víz mennyiségét növelni kell a mezőgazdasági öntözési vízigények 

biztosítására 
 

Kút létesítése, ivóvízellátás 
 
6. § (1) Nem közüzemi vízellátó mű részét alkotó vagy nem nagyüzemi öntözés vízellátását biztosító kút 
csak akkor létesíthető és az abból nyert víz csak akkor hasznosítható, ha a kút: 

a.)  kizárólag a létesítő háztartása, üzemelése stb. vízellátási szükségleteinek kielégítésére szolgál 
és 

b) mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem lépi át 
(1) A kút létesítéséhez és használatbavételéhez hatósági engedély szükséges.  
(2) Az ivóvizet szolgáló kút környezetét a víz szennyeződésének megakadályozása céljából különleges 
gonddal kell tisztán tartani, és meg kell védeni az esetleges szennyeződéstől. Ivóvizet szolgáló kút 
környékén olyan létesítményt, amely a kút vizét, vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, csak a 
közegészségügyi és építési jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni. 
(3) Az ivásra alkalmatlan közhasználatú kutat a közegészségügyi-járványügyi felügyelő javaslata 
alapján a „NEM IVÓVÍZ” feliratú táblával kell megjelölni.  
(4) Az (1)-(4) bekezdésben rögzített követelmények érvényre juttatása érdekében a TKP.-ban 
meghatározottak szerint megoldandó feladatok: 

a.) a használaton kívüli régi ásott, vagy fúrt kutak szabványos megszüntetése. 
b.)  fel kell tárni az engedély nélkül létesített kutakat és szükség esetén intézkedni kell azok előírás 

szerinti megszüntetésére. 
c.)  a település ivóvízellátását biztosító kutak vízminőségének védelme érdekében a Nagyközségi 

Önkormányzat az általa alapított Ivóvízellátó és Település-Üzemeltető KHT. 
közreműködésével az ATIVIZIG által létesített monitoring rendszert tart fenn illetve 
üzemeltet  

 
A levegő tisztaságának védelme 

 
7. § (1) A település belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő kibocsátásával 
járó tevékenység végzése tilos. 
(2) A település közigazgatási területén tilos a szemét és más hulladék (avar és kerti hulladék kivételével) 

engedély nélküli égetése. A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján szeptember 30-tól 
május l-jéig lehet napközben derült és szélmentes idő esetén (közterület kivételével) elégetni. 

(3) Az egyéb anyagokat (tarló, nád stb.) csak a jegyző előzetes engedélyével szabad égetéssel 
megsemmisíteni. 

(4) A település belterületén a közúti forgalomban részt nem vevő benzin-, gáz,-, vagy gázolaj üzemű 
gépjármű motorját – kivéve a helyhez kötött munkavégzés eseteit – 20 percnél hosszabb ideig járatni 
nem szabad. 

(5) A levegőtisztaság-védelmi helyi feladatok ellátása tekintetében az ide vonatkozó jogszabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.  

(6) Az  (1)-(5) bekezdésben foglalt előírások érvényre juttatása érdekében a TKP-ban meghatározottak 
szerint: 

a.) intézkedni kell a nem megengedett tüzelőanyagok felhasználásának megszüntetésére, a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználásából eredő légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős mértékű 
csökkentésére. 

b.) a légúti megbetegedésekre való hajlam növekedése miatt intézkedni kell a növényi eredetű 
allergének feltárására és csökkentésére. 

c.)  a porszennyeződés csökkentése érdekében növelni kell a burkolt utak   arányát, különös 
tekintettel ebből a szempontból elmaradott Bánkút településen. 

d.)  a burkolt utak mentén fasorok és díszcserjék ültetésével csökkenteni kell a légszennyező 
anyagok terjedését. 

e.) a belterületi állattartás környezetvédelmi és közegészségügyi feltételeinek biztosítását az 
állattartóktól meg kell követelni. 
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Az épített környezet védelme 
 
8. § (1) Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 
elhatárolt (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek 
megteremtését szolgálja. 
(2) A település épített környezetét az arra vonatkozó törvényben, az önkormányzat településrendezési 
tervében és az építési szabályzatokban foglalt előírások szerint a környezet-, és természetvédelmi 
követelményekkel összhangban minden, vele bármilyen kapcsolatba kerülő személynek és szervezetnek 
védeni kell. 
(3) Az épített környezet alakításának részletes szabályait  (helyi építésügyi szabályrendelet) külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
(4) Az 1987-ben készült rendezési terv helyett az (1) – (3) bekezdésben rögzített követelmények 
egyértelmű érvényre juttatása érdekében a TKP-ban, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény / Étv./ 60 § (3) bekezdésében rögzítettek szerint: 

a.) az új előírásoknak megfelelő /OTÉK alapú/ rendezési tervet 2003 december 31-ig el kell 
készíteni, és ehhez az előkészületeket már 2002.-ben el kell kezdeni. 

b.)  a településen található építészeti, kultúrtörténeti, természeti emlékek és értékek feltárását, 
állagmegóvását és fenntartását az Önkormányzatnak elő kell segíteni.   

 
A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása 

 
9. § (1) A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, 
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti 
rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni. 
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására e rendelet 
előírásait kell alkalmazni, melynek részletes szabályait az V. fejezet tartalmazza. 

 
Veszélyes hulladék 

 
10. § (1) Veszélyes hulladék a külön jogszabály szerint (jelenleg: 102/1966. (VII.12) Korm. rendelet 2 
sz. melléklet) az olyan anyag, amely a termelési vagy más tevékenység során visszamarad és az, vagy 
ennek bomlásterméke nem megfelelő tárolás vagy kezelés esetén az emberi életre, egészségre, illetve az 
élővilágra károsító hatást fejthet ki, függetlenül attól, hogy ez magánszemély vagy egyéb szervezet 
tevékenysége folytán keletkezett. 
(2) Az akinek a tevékenysége során vagy következtében veszélyes hulladék keletkezik, köteles az erre 
vonatkozó jogszabályokban előírt tárolási, kezelési, gyűjtési és ártalmatlanítási feladatokat ellátni, vagy 
elvégeztetni, a nyilvántartásokat vezetni, bejelentési és egyéb kötelezettségének eleget tenni. 

 
A zaj és rezgés korlátozása 

 
11. § (1) A település területén a megengedettnél nagyobb zajt vagy rezgést okozó tevékenység 
folytatására engedély nem adható ki, a telepítés nem engedélyezhető. A meglévő ipari és egyéb 
létesítmények csak a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások betartásával üzemeltethető. 
(2) A zaj- és rezgésvédelem tekintetében a jogszabályokban közzétett hatályos szabványok előírásait 
kell betartani.  
(3) Tilos minden olyan tevékenység, amely mások pihenését, üdülését vagy nyugalmát bármely módon 
zavarja. Este 22 órától reggel 7 óráig a szabadban a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb 
módon megzavarni tilos. 
(4) Vendéglátó-ipari helyek, szabadtéri előadások, nyílt színi rendezvények üzemeltetését, hangosítását 
csak a környezet zavarása nélkül lehet megoldani. A maximális zajszint az engedélyezett üzemidőben a 
szomszédos ingatlanon, lakásban mérve a 35 dB/A mértéket nem lépheti túl . 

 
 
 

Sugárzások 
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 12. § (1) A településen sugárzó anyagot és készítményt előállítani, feldolgozni, forgalomba hozni, 
szállítani, felhasználni, begyűjteni, tárolni, továbbá sugárzó anyagot tartalmazó hulladékot feldolgozni, 
szállítani, illetve véglegesen elhelyezni, valamint az ionizáló sugárforrást tartalmazó, illetve ionizáló 
sugárzást kibocsátó műszereket és berendezéseket gyártani, felhasználni és üzemeltetni csak az illetékes 
hatóság által kiadott engedély birtokában szabad. 
(2) Fokozott sugárterhelés vagy sugárártalom, továbbá sugárzóanyaggal történt szennyezettség gyanúját 
az egészségügyi hatóságnak jelenteni kell. 

 
III. fejezet          

A települési környezetvédelem gazdasági alapjai 
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozása 

 
13. § (1) Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata a település környezetvédelmi feladatai 
megoldása elősegítése érdekében Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: ÖKA) hoz 
létre. 
(2) Az ÖKA bevételei: 
      a) az éves költségvetési rendeletben e célra elkülönített összeg, 

b)  a területileg illetékes hatóságok által a község közigazgatási területén végzett tevékenység vagy 
mulasztás miatt kiszabott bírságnak, megállapított díjnak jogszabályban megállapított 
hányada  

c)  a jogszabályokkal megállapított és a jegyző által kiszabott környezet-  védelmi bírság teljes 
összege 

d) a támogatásokból (alapítvány, gazdálkodó vagy civil szervezetek,   magánszemélyek stb.) 
illetőleg egyéb forrásokból befolyt összegek. 

(3) Az ÖKA bevételeinek felhasználását az éves költségvetési rendelet szabályozza, végrehajtását és az 
elszámolását a zárszámadási rendelet tartalmazza. 

 
IV. fejezet    

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

14. §  (1) A település területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben 
tartsák, gyomtól megtisztítsák. 
(2) Az (5)-(7) bekezdésben rögzítettek kivételével az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, 
rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a 
szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről – a Polgármesteri 
Hivatal útján – a Nagyközségi Önkormányzat gondoskodik. 
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége 
következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve 
személy feladata. 
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre szolgáló kiépített és 
kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a 
tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből 
származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 
(6) A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége az ingatlan előtti járda mellett növő gaz 
kiirtása, a járda fölé benyúló ágak és bokrok olyan megfelelő nyesése, hogy az a járdán való közlekedést 
ne zavarja. 
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. 
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, 
kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni 
nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 
(8) A járda síkosság mentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset. 
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15. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést 
végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.(2)  Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a 
munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy 
por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. 
(2) Közterület eredeti rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges, melynek részletes 
szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.  
(3) Közterületen építési, bontási anyagot a kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott 
területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem 
szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 
(4) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, - az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének -  hozzájárulása szükséges. 
(5) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt 
folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek 
vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 
(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! (kivéve a 
szilárd hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényzetet a szállítás napján) Közterületre kihordott 
szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles 24 órán belül saját költségén 
összetakarítani, illetve elszállítani. 
 
16. § (1)   Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak     olyan módon 
szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás 
közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további 
szennyeződés  megakadályozásáról gondoskodni. 
(2)  Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a 
szennyeződés élőidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani. 
 
17. § (1)  A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan  tevékenységet végezni, 
amely szennyeződést okoz. 
(2)  A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi  módon károsítani tilos! 
 
18. § (1)   Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. 
Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és 
közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. 
(2)  Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező 
köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így 
keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 
 
19. § (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozóhelyek 
beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen 
szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.) szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni 
vagy eldobni tilos. 
(2)  Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított    szeméttartóba lehet 
elhelyezni. 
(3) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles 
annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 
veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni 
vagy elhagyni nem szabad. Köz-, vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni, tilos! 
(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
(6) Elhullott állatról a tulajdonos köteles haladéktalanul a Polgármesteri Hivatalhoz bejelentést tenni. 
Közterületen történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen – a Polgármesteri Hivatalhoz 
azonnal be kell jelenteni. A Polgármesteri Hivatal mindkét esetben – az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.-vel 
kötött szerződés alapján – haladéktalanul értesíti szolgáltatót az állati hulla elszállítási igényről.  
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20. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges   gépek, járművek 
tárolása közterületen tilos. 
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt követő 10 méteres területsáv tisztán tartása az 
alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen 
elszállítani. 
 
21. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára 
ne csorogjon.  
(2) A település területén lévő árkokba, külterületi belvízelvezető csatornákba tisztítatlan szennyvizet, 
trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 
 
22. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

- a gyalogos közlekedési útvonalon és az úttesten 
- az útkereszteződésben az úttorkolatban . 
- a kapubejárat elé, annak szélességében 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, valamint a jármű megállóhelye és a járda 

között 
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani. 
 

V. fejezet 
A települési szilárd hulladék kezelése; a köztisztasági szolgáltatás 

 
23. § (1) Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat a jelen fejezetben foglaltak szerint 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására. Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján 
gondoskodik. 
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint 
az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a 
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.  
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás a település mindenkori 
közigazgatási területére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a szilárd útburkolaton nem megközelíthető 
külterületi elszórt tanyás ingatlanok esetében nem kötelező a szolgáltatás igénybevétele, de egyedi 
szerződés alapján a tanyás ingatlan tulajdonosa a szolgáltatóval a szolgáltatás ellátására szerződést 
(megállapodást) köthet. 
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója 
(továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről 
és annak begyűjtésére feljogosított – engedéllyel rendelkező – hulladékkezelőnek történő átadásáról az e 
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni a (3) bekezdésben foglalt kivétellel. 
(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, szállítás, lerakás szabályaitól eltérő módon – 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
(6) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat üzemeltetésében lévő – az érvényes 
előírásoknak meg nem felelő – kijelölt hulladéklerakó üzemeltetése megszűnik, oda bármilyen hulladékot 
kiszállítani tilos. 
 
24. § (1) Az Önkormányzatnak a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladata különösen : 

a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése. 

b.) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása és a Szolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződés megkötése 

c.) a közszolgáltatási díjak és a díjfizetés rendjének meghatározása 
d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos – jogszabályokban meghatározott – hatósági jogkörök 

gyakorlása 
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e.) a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályokban nem rendezett – önkormányzati feladat- és 

hatáskör megállapítása. 
(2) Az ingatlantulajdonosnak a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei 

különösen: 
a.)  az ingatlanán keletkező szilárd hulladékot elszállításra történő átvételig ingatlanán belül gyűjtse 

és tárolja 
b.) a szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, 

illetve hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át 
c.)   a közszolgáltatási díj határidőben történő kiegyenlítése 
d.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék 

mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és 
épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja 

e.)  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét lehetőleg alacsony szinten tartsa 
f.)  a Szolgáltatónak az ingatlan tulajdon-, vagy használati jogának változását 15 napon belül 

bejelentse (nem terheli bejelentési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlanról ahol nem 
tartózkodik és hulladék sem keletkezik) 

(3)  Az olyan ingatlantulajdonos, akinek ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a lakásból 
származó szilárd hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 
tevékenységéből származó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, 
kivéve, ha az összes települési szilárd hulladékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi 
igénybe. 
(4)  A Szolgáltató kötelezettsége: 

 a.)  a kötelező közszolgáltatás folyamatos, rendszeres ellátása 
b.) a teljesítéshez szükséges méretű, mennyiségű, minőségű gyűjtőedény biztosítása, pótlása, 

javítása (térítésmentesen), illetve megfelelő gépjármű valamint a szükséges létszámú és 
képzettségű szakember biztosítása 

c.) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéshez szükséges fejlesztések, beruházások és 
karbantartások elvégzése  

d.) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatási, ügyfélfogadási és tájékoztatási 
rendszer működtetése. 

e.)1 évente egy alkalommal tájékoztatás adása a megbízó Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére. 

 
25. § (1)2 A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az Önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján: 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. (röviden: Szolgáltató) 
Székhelye: 5746 Kunágota, Rákóczi út 9. 
Az összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése a Szolgáltató Békéscsaba, Felsőnyomás 231. szám alatti 
hulladéklerakó telepén történik. 
(2)  A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti 
gyakorisággal – havonta két alkalommal minden páratlan hét szerdai napján 7 órától - zárt rendszerű 
kukás autóval végzi. A gyűjtőedényzet legfeljebb a szállítási időpont előtti napon 16 órától helyezhető 
ki. 
(3) 3 Lomtalanításra évi egy alkalommal, veszélyes hulladék begyűjtésére szintén évi egy alkalommal 
kerül sor térítésmentesen a Polgármesteri Hivatal és a szolgáltatást végző szerv között egyeztetett 
időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell.   
(4)  A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés 
ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A szolgáltató az ingatlan 
tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott 

                                                        
1 Módosította a 21/2011. (XI.30.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2012. január 1-től. 
2 Módosította a 21/2011. (XI.30.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos 2012. január 1-től. 
3 Módosította a 21/2011. (XI.30.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos 2012. január 1-től. 
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esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. Szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont 
valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. 
(5)  Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon 
elszállítani.  
 
26. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a 
Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll. 
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles 
értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét /gyakoriság, útvonal és időpont / - a keletkező 
hulladékmennyiség figyelembe vételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni. 
A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat – a Szolgáltatóval egyeztetett módon – hagyja jóvá. 
(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos 
köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni 
azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, 
továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.  
(5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a követező (6)-(8) bekezdésekben foglaltakat kell 
alkalmazni. 
(6) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő 
ingatlantulajdonost. 
(7) A szerződésben meg kell jelölni: 

a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
b.) a teljesítés helyét,  
c.) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és   darabszám szerint, 
d.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 
e.) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi. 
(8) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 

a.) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról 
b.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 
c.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges 
többletszolgáltatásról és annak díjáról, 
d.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, 
e.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,az irányadó jogszabályok 
meghatározásáról. 

(9)4 A közszolgáltatás keretében a személyes adatok közül a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve adatok használhatók fel az 1992 évi LXVI tv., valamint a 
3/2000 (III.1.) Ők. rendeletben szabályozott módon. 
 
27. § (1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles a Szolgáltató által biztosított 
szabványos gyűjtőedényzetben – többletigény esetén a Szolgáltatótól vásárolt (emblémájával ellátott) 
műanyag zsákban – a szállítás időpontjában az ingatlan előtt elhelyezni lecsukott állapotban, oly 
módon, hogy az ne akadályozza a gyalogos és járműforgalmat, elszállítható legyen, az edény 
mozgatásakor és ürítésekor a hulladék ne szóródjon , valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(2) Minden szállítás alkalmával az ingatlantulajdonos által Szolgáltatótól igényelt számú és űrmértékű 
szabványos fedhető gyűjtőedény (kuka) és ugyancsak a Szolgáltatótól vásárolt mennyiségű emblémás 
műanyag zsák helyezhető el az ingatlan előtt. A gyűjtőedények, illetve műanyag zsákok ürítése a 
szolgáltatást végző feladata. 
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(3) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény térítésmentes 
biztosítása, pótlása, javítása Szolgáltató feladata; ezek tisztán tartása, fertőtlenítése és a 
többletigényként szükséges műanyag zsák beszerzése a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. Nem 
terheli Szolgáltatót a gyűjtőedény pótlási és javítási kötelezettsége, ha annak szükségessége az 
ingatlantulajdonos szakszerűtlen, gondatlan vagy szándékos magatartása miatt következik be. 
(4) A szemétgyűjtő edény méretének és mennyiségének meghatározásakor a két ürítés közötti időszakra 
ingatlanonként általában 4 liter/ fő/ nap hulladékmennyiség vehető figyelembe. 
(5) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a 
Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 
(6) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat 
elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a 
szállítójárműben rongálódást okozhat. A gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd hulladék 
súlya annak űrtartalmától függően  
5- 60 literes gyűjtőedény esetében  20 kg  
- 80 literes gyűjtőedény esetében    25 kg. 
- 120 literes gyűjtőedény esetében  40 kg. 
- 240 literes gyűjtőedény esetében  80 kg lehet. 
(7)Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag zsákba 
olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek, annak szállítását megtagadhatja. 
(8) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szemétszállítással 
kapcsolatos feladatokat ellátni. 
(9) A kihelyezett gyűjtőedényzetből guberálni tilos.  
 
28. § (1) Az egyéb - nem háztartási szemét - összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításról 
annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 
(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekkel az egyéb - nem háztartási - szemét elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön 
megállapodást köthet. 
Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről: 

a.) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
b.) azon a településen ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a 

közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi felügyelőség 
által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. l3 §-ában meghatározottaknál lényegesen 
kedvezőbb megoldással történik. A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles 
kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős 
befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

Aki a szolgáltatást végzővel szerződést nem köt, arra az Önkormányzattal kötött megállapodás az 
irányadó. 
(3) Az egyéb - nem háztartási - szemét gyűjtéséré szolgáló tartályok beszerzése, javítása; pótlása, 
elhelyezése, tisztán tartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. 
(4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb, nem háztartási 
szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által 
biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni. 
(5) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról    és megsemmisítéséről 
haladéktalanul gondoskodnia kell. 
(6) Az a gazdálkodó szervezet, amely a Hgt. 13. § előírásai szerint maga  gondoskodik a tevékenysége 
során keletkezett hulladék kezeléséről, köteles a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladék 
mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és a kezelésének módjáról nyilvántartást vezetni 
és ezen adatokról az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha ezt elmulasztja, a közszolgáltatást köteles 
igénybe venni. 
 
629. (1)7 A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek a 

közszolgáltatónak fizetni, melynek alkalmazható legmagasabb mértéke a gyűjtőedényzet méretétől 
függően az alábbi: 
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 - 60 literes szabvány gyűjtőedényzetből  440.- Ft/hó +  ÁFA 
 - 80 literes szabvány gyűjtőedényzetből  596.- Ft/hó +  ÁFA 
 - 120 literes szabvány gyűjtőedényzetből  776.- Ft/hó +  ÁFA 
 - 240 literes szabvány gyűjtőedényzetből  1.552.- Ft/hó +  ÁFA 
  - 1100 literes szabvány gyűjtőedényzetből 7.106.- Ft/hó +  ÁFA 
 - Többlethulladék elszállítása (kizárólag Szolgáltatótól beszerezhető emblémázott 

gyűjtőzsákkal) 315.- Ft/db + ÁFA 
 A lakossági díjtételek tartalmazzák a hulladéklerakási díjat, az évi egy alkalommal szervezett 

lakossági lomtalanítási akciót is és az évi egy alkalommal szervezett veszélyes hulladékgyűjtési 
akciót. 

 (2) A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat a képviselő-testület állapítja meg évente egy 
alkalommal minden év november 30-ig a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően. 
(3) A szolgáltatási díj mértékének meghatározása az ürítés száma  és hulladékgyűjtő edényzet 
űrtartalmának figyelembe vételével .  
(4) A szolgáltatási díj beszedését, valamint a szemétszállítással kapcsolatos ügyintézést Szolgáltató  

végzi. 8 A 60 literes gyűjtőedényzettel történő szolgáltatást - a 27 § (1) bekezdésben rögzített 
számításba vehető hulladékmennyiség alapulvételével - kizárólag egyedülálló nyugdíjas igényelheti, 
kivéve a 29/A § (2) bekezdés szerinti eseteket. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa, használója a szolgáltatási díjat kéthavonta köteles  megfizetni számla 
ellenében a szolgáltató részére a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy  a Szolgáltató számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a teljesítésre rendelkezésre állását igazolja. 
(7) A szolgáltatási díj nem fizetése esetén a fizetésre kötelezettet a Szolgáltatónak az esedékességet 
követően tartozásának 30 napon belül történő rendezésére kell felszólítani. A felszólítás 
eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90 nap után – a Szolgáltató a felszólítás 
megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti. 
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás. 
(9) A (3) bekezdésben meghatározott díj egészének vagy egy részének megfizetésé alól mentes az 
ingatlantulajos vagy használó, aki bizonyítható módon nem vagy csak alkalmanként veszi igénybe a 
szolgáltatást (pl.. nem tartózkodik az ingatlanban). 
 
929/A. §.  
 
 

VI. fejezet 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése  

 
30. § (1) Avart és kerti hulladékot csak telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad égetni 
úgy; hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmaz más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
veszélyes hulladék). 
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetéré tűz- 
vagy: robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély 
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
(6) A kerti hulladék elszállítását Szolgáltató külön díjazás ellenében végzi, melynek során több 
ingatlantulajdonos együttesen is bejelentheti erre vonatkozó igényét. 

                                                                                                                                                                             
6 Módosította a 16/2006.(XI.29.) Ök.r. 1.§-a. Hatályos 2007. január 1-től. 
7 Módosította a 21/2011. (XI.30.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos 2012. január 1-től. 
8 Kiegészítette a 2/2005.(II.2.) Ök.r. 3.§-a  
9 Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.31.) Ök. rendelet 24.§. d) pontja. Hatálytalan: 2012. június 1-től.  
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(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem adhat felmentést. 

 
VII. fejezet     

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 
31. 10 

 
Záró rendelkezések 

 
32. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a  pályázati eljárás  során 
kiválasztott Szolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást 10 éven keresztül jogosult a településen 
végezni, kivéve, ha ezen időtartamon belül bármelyik fél a közszolgáltatási szerződést felmondja, vagy 
az egyéb módon megszűnik.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 
igénybevételéről szóló 16/1999. (V.26) Ök. rendelet hatályát veszti. 
 
11Záradék: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.” 
 
 
Medgyesegyháza, 2001. december 20. 
 
 

Nagy Béla s.k.,  Gácsér  Béla s.k., 
polgármester  jegyző 

 
 
 
 

                                                        
10 Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (IV.25.) Ök. rendelet 1.§. (1) bekezdés d) pontja. Hatálytalan: 2012. május 
1-től.  
11 A záradékkal kiegészítette a 19/2009.(VIII.26.) Ök.r. 1.§-a. 
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