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MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

24/2008. (XII. 23.) 
R E N D E L E T  E:  

 

a közterületek, zöldfelületek védelmér ıl, köztisztaságáról, 
a települési szilárd és folyékony hulladék gy őjtésér ıl, szállításáról, 

tárolásáról, kezelésér ıl 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.§ (1) bekezdésében 
és az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 
1995. évi XLII. tv. 2. §-ának felhatalmazása alapján Máriapócs Város 
Képviselı-testülete a következı rendeletet alkotja: 
 

I. 

A rendelet hatálya 
1.§ 

  
(1)  A rendelet hatálya Máriapócs Város Közigazgatási területén kiterjed 

magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetekre, egyesülésekre. 

 

(2)  A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és az 
azokkal összefüggı tevékenységekre. 

 
A rendelet célja 

2.§ 
 

(1)  A köztisztaság fenntartása elsırendő közegészségügyi és esztétikai 
érdek és követelmény, annak elımozdításában mindenki köteles 
közremőködni. 

 

(2)  A városban a települési szilárd hulladékok szállításáról, tárolásáról, 
kezelésérıl, valamint a folyékony hulladék kezelésérıl szervezett 
módon kell gondoskodni. 
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(3) A  közterületrıl való  gondoskodásnak,  a települési környezet 
megóvásának természetes szükségletté kell válni. 

 

(4) A parkok az önkormányzati törzsvagyon tárgyai, fenntartásuk, 
megfelelı minıségő gondozásuk közügyet szolgál. 

 
II. 

Fogalmi meghatározások 
3.§ 

 
(1)  Közigazgatási terület :  a   város  önkormányzatának   mőködési 

területe, mely belterületbıl (beépített és beépítésre szánt terület) és 
külterületbıl (belterületen kívüli terület) áll. 

 

(2)  Közforgalmi területsáv : az ingatlan-nyilvántartásban közterültként 
nyilvántartott földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között 
helyezkedik el. 

 

(3)  Közterület :  az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen 
belül közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, 
közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része 
(épületárkád alatti járda, alul-felüljáró), tulajdonostól függetlenül. 

 

(4)  Köztisztasággal összefügg ı tevékenység : az egyes ingatlanok – 
ezen belül a lakóépülete és az emberi tartózkodásra (üdülés, 
pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, 
valamint a közterületek tisztántartása. 

 

(5) Köztisztasági közszolgáltatás : a  települési szilárd hulladék 
összegyőjtési, kezelése, a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, 
hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége. A települési 
folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény 
kiürítés és a folyékony hulladék elhelyezés céljából történı 
elszállítása. 

 

(6) Települési folyékony hulladékkal összefügg ı tevékenység : a 
települési folyékony hulladék kezelése. 

 

(7) Települési szilárd hulladékkal összefügg ı tevékenység : a 
települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és 
hasznosítása. 

 

(8)  Kezelés : a települési szilárd és folyékony hulladék összegyőjtése, 
átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása. 
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(9) Tisztántartás : az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, 
gyomtalanítása, hó- és síkosságmentesítése, illetıleg 
pormentesítése. 

 

(10) Ártalmatlanítás : települési szilárd és folyékony hulladéknak a 
kijelölt lerakóhelyen, illetıleg létesítményekben történı – 
újrahasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy 
elégetése. 

 

(11) Hasznosítás : települési  szilárd  hulladékból  hasznosítható 
másodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, mőanyag, stb.) 
kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, 
komposztálásával, illetıleg elégetésével vagy más technológiai 
megoldásokkal (esetleg ezek együttes alkalmazásával) új 
termékek, tüzelıanyag hı- és villamos energia stb. elıállítása. 

 

(12) Települési  hulladék :  a  háztartásokból származó szilárd vagy 
folyékony hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő 
és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék; illetıleg a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt 
kezelhetı más hulladék; 

 

(13) Települési szilárd hulladék : háztartási hulladék (szemét) és egyéb 
szilárd hulladék.  

 

(14) Települési  folyékony  hulladék :  az  ingatlanon  keletkezı  és  ott 
győjtött, tárolt a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, 
és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetı hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül; kivéve a termelési, szolgáltatási 
tevékenységbıl származó technológiai eredető szennyvíz és 
szennyvíziszap kivételével. 

 

(15) Háztartási  hulladék  (szemét):   lakásokban,  valamint  a  lakás, 
üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a 
lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken 
keletkezett szilárd hulladék, (így pl. salak - beleértve a 
központifütésbıl keletkezett salakot is-, a rongy, a söpredék, hamu, 
korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék - ideértve 
a mőanyag és fém konzerv dobozt, üveget, kisebb mérető 
bútordarabot -, továbbá kisebb mennyiségő falvakolat, a kerti és 
gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban 
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék - 
ha nem minısül veszélyes hulladéknak - ha a hetente keletkezett 
mennyiség nem haladja meg a 3 x 50 kg./zsák/hét mennyiséget. 
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(16) Egyéb  szilárd hulladék :  a lakásban és az emberi tartózkodásra 
szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék 
(nagyobb mérető berendezési tárgy lom, bútor, ágybetét, háztartási 
berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó 
területeken, illetıleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék 
(szemét). 

 

(17) Lom : a  lakóépületben, a  lakás, üdülés és pihenés céljára használt 
épületben felhalmozódott nagyobb mérető berendezési tárgy, 
háztartási készülék. 

 

(18) Hulladékgy őjtés :  a  hulladékok  a  keletkezési  hely  közelében, a 
környezettıl a további kezelés által meghatározott elhatárolt módon, 
korlátozott ideig történı felhalmozása és tárolása, amely elıkezelési 
mőveleteket is magában foglalhat. 

 

(19) Hulladékszállítás :  az  összegyőjtött  hulladéknak  a nem azonos 
telephelyen lévı kezelési helyei között megfelelı szállítójármővel, 
szállítóeszközzel történı szándékolt mozgása, az ember és élıvilág 
egészségét nem veszélyeztetı, illetve környezetkárosítás kizáró 
módon. 

 

(20) Hulladék átmeneti tárolása : a szükséges kezelés megtörténtéig a 
hulladékok korlátozott ideig – legfeljebb egy évig- tartó, az ember és 
az élıvilág egészséget, illetve a környezetkárosítást kizáró, a 
környezettıl elhatárolt módon, megfelelı mőszaki védelmi 
rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a hulladék 
hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetısége ideiglenesen 
korlátozott, vagy nem áll fenn. Ilyen átmeneti tárolás történhet 
átrakóállomáson, hulladékudvaron. 

 

(21) Átrakóállomás : a  győjtıautókkal  és  konténerekkel összegyőjtött 
hulladék szállítóautókba való átrakására, illetve elıválogatására 
kialakított terület. 

 

(22) Hulladékudvar : a lakosság által önkéntesen beszállított hulladékok 
szelektív fogadására kialakított terület. 

 

(23) Szelektív  hulladékgy őjtés :   a   települési   szilárd   hulladéknak 
meghatározott célú (hasznos anyag visszanyerés, 
hulladékminimalizálás, különleges, veszélyes anyagok kigyőjtése) 
elkülönített győjtése, amelyet szervezett formában a város egészére 
vagy annak egy részére terjesztettek ki. 
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(24) Települési  folyékony  hulladék :  az ingatlanon keletkezı és ott 
győjtött, tárolt a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, 
és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetı hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül; kivéve a termelési, szolgáltatási 
tevékenységbıl származó technológiai eredető szennyvíz és 
szennyvíziszap kivételével. 

   
(25) Zöldfelület gazdálkodás :      a     település    gazdálkodásához 

kapcsolódó, de szakmai tartalmat tekintve önálló fejlesztési, 
rendezési, igazgatási és üzemeltetési tevékenység. Célja a 
település zöldfelületi ellátásának biztosítása, a település zöld 
területének fejlesztése, rendezése, közcélú zöldfelületek, közparkok, 
út és térfásítások létesítési, fenntartása és üzemeltetése. 
 

(26) Zöldterület : a település területének állandóan növényzettel fedett, 
más terület-felhasználási egységbe nem tartozó közhasználatú 
része. 

 
(27) Parkosított terület :  füvesített,  növényzettel  borított   közterület, 

amely magába foglalja a kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest 
és járda közötti szigetet is. 

 
(28) Közpark : különbözı   funkciójú    kertek   együttesébıl  álló 

közhasználatú létesítmény, amely az egész település vagy a 
vonzáskörzetének megfelelı településrész lakosságának pihenését, 
kikapcsolódását, játék, sport, kulturális, illetve az úgynevezett 
szabadidıs tevékenységét szolgálja. 

 
(29) Közkert :  közterületen  létesült,  közhasználatra  szánt  kert, amely 

pihenést, kikapcsolódást, sportot, játék, kulturális, vagy úgynevezett 
szabadidıs tevékenységet szolgálja. 

 
(30) Kert : természeti és mővi elemekkel határolt és emberi használatra 

feltárt külsı terek rendszere, amelynek fı építıeleme a növény. 
 
(31) Zöldfelületi létesítmény :  A közparkok, közerdık (pihenı, séta, stb. 

erdık), amelyek rekreációs, településhigiéniái, környezetvédelmi 
célból létesültek. 

 
(32) Nem  lakott  épület  és  tartós  szüneteltetés : olyan lakóépület és 

annak helyiségéi, melyet bizonyíthatóan legalább három hónap óta 
nem laknak, illetıleg a használatot szüneteltetik. 
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(33) Nagyméret ő   berendezési   tárgy :  háztartási  hulladéknak nem 
minısülı, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt 
használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a három métert, 
területi mértéke a kilenc négyzetmétert és térmértéke a két 
légköbmétert nem haladja meg. 

 
(34) Lakás   és  helyiségeit   meghatározó  fogalmakat  az  Országos 

Építésügyi Szabályzatban meghatározottak szerint kell alkalmazni. 
 

III. 
A közterületek tisztántartása 

4.§ 
 
(1) A  közterület  szervezett rendszeres tisztántartásáról , síkosság-

mentesítésérıl a rendeletben meghatározottak betartásával a 
jegyzı, az ott keletkezett települési szilárd hulladék (továbbiakban. 
TSZH) győjtésével és ártalmatlanításával összefüggı tevékenység 
ellátásáról a jegyzı szolgáltató útján gondoskodik. 

 
(2)  Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:  

a)  Az ingatlan elıtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illetıleg, ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedı teljes terület –kivéve a költségvetési 
lehetıségek függvényében évenként meghirdetett rendszeres 
parkfenntartásba  bevont területeket- gondozásáról, szemét- és 
gyommentesítésérıl, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó 
növényekrıl), hó eltakarításáról és síkosságmentesítésérıl, a 
győjtı edényzet környezetének tisztántartásáról. 

b) Járdaszakasz  melletti  nyílt  árok  és  ennek  mőtárgyai 
tisztántartásáról. 

c)  Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület 
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

 
(3) A szórakozó,  vendéglátó  és  árusítóhelyek, üzletek elıtti 

járdaszakaszt -ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor az úttestig  
terjedı teljes területet - szükség szerint a használó köteles tisztán  
tartani  és a hulladékot eltávolítani, a síkosságmentesítésérıl 
gondoskodni. Vitás esetekben  a takarítandó terület határát a 
Polgármesteri Hivatal Jegyzıje állapítja meg. 
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(4) A Polgármesteri Hivatal Jegyzıje felszólítás után a kötelezettek  
költségére  elrendelheti az általuk gondozatlanul hagyott közterületi 
rész megtisztítását, gyomtalanítását, síkosságmentesítését.  

 
(5) A biztonságos közlekedési feltételek, valamint a környezetkímélés 

megvalósítása érdekében hórakást tilos elhelyezni : 
útkeresztezıdésben, útburkolati jeleken, járdasziget és járda közé, 
tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél oly módon, 
hogy a leszállást, felszállást akadályozza, közszolgáltatási 
felszerelési tárgyra, (pl.: vízelzáró csap, közlétesítmény, 
lámpaoszlop, hirdetıoszlop stb.) köré, kapubejárat elé annak 
szélességében. 

 
(6)   Síkosság elleni védekezéshez  a környezetkímélı anyagokon kívül 

(homok, salak, stb.) klorid tartalmú (pl.: konyhasó) fagyáspont 
csökkentıszer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer 
egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 gramm/négyzetméternél 
több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, 
környezetszennyezést kizáró módon történhet. 
 

(7)  Klorid tartalmú  vegyszerek  használata alul- és felüljárók felületein, 
zöldterületeken és annak közvetlen környékén tilos. 
 

(8)  A  közterület  rendeltetéstıl eltérı célra (árusítás, építésszerelési 
munka stb.) történı használata esetén a használattal érintett terület 
és annak közvetlen környezetét a közterület-használati engedélyben 
meghatározottak szerint a használó köteles tisztántartani. 
 

(9) Közterületen építési és bontási , valamint tatarozási munkákat, 
ezenkívül minden közmő építéssel kapcsolatos burkolat, vagy 
talajbontási munkát úgy kell elvégezni, a kitermelt anyagot, illetve 
ásott földet úgy kell tárolni, hogy a környezetet ne károsítsa, ne 
szennyezze és a vízelvezetés biztosítva legyen. 
 

(10) A  (9)  bekezdésben  említett  munkálatok  helyét  a  környezı 
közterülettıl kerítéssel (esetenként zárt kerítéssel) kell elválasztani. 
Az ideiglenes jellegő munkaterületet elválasztó kerítések 
tartóoszlopainak beépítése céljából burkolatfelbontást nem szabad 
alkalmazni. Amennyiben a munkálatok végzése során 
elkerülhetetlen építési törmelék és egyéb szemétanyag keletkezik, 
úgy a munka befejezése után 48 órán belül az építést végzıknek 
gondoskodni kell a terület (törmeléktıl, földtıl, szennyezıdéstıl, 
stb.) megtisztításáról. 
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5.§ 
 

(1)  Ártalmas anyagot  sem köz, sem külterületen elhelyezni, tárolni  
sem szabad . Mindennemő anyagot csak az erre a célra kijelölt 
helyen szabad lerakni. 

 
(2)  Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület  

be ne szennyez ıdjék . Ha bármilyen szállítmány fel, vagy 
lerakásánál, valamint szállítás közben a közterület szennyez ıdik  a 
szállító köteles azt feltakarítani . Amennyiben ennek a 
kötelezettségének nem tesz eleget a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzıje a szállító költéségére végezteti el  a takarítási 
munkálatokat. 

 
(3) A közterületek szennyez ıdésének megel ızése érdekében  a 

gazdálkodó szervezetek intézmények, szolgáltató, kereskedelmi 
egységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai mellett az épület 
tulajdonosai, vagy tényleges használói kötelesek kézi 
hulladékgyőjtıt elhelyezni, és azoknak saját tulajdonú vagy bérelt 
THSZ. Szállítására rendszeresített edénybe való ürítésérıl naponta 
gondoskodni. 

 
(4)  Közterületen a gépjármővek mosása és 5 óra hosszán túli tárolása      

tilos. 
 

(5) Közterületen szennyez ıdést okozó tárgyak letisztítása , mosása,  
vegyszeres anyaggal történı kezelése tilos . 

 

6.§ 
 

(1) Közterületen, valamint ingatlanon belül szabadtéren - a tőzrendészeti 
szabályok betartásával - kizárólag az arról a területrıl származó 
elszáradt növényi hulladékot lehet elégetni . Minden egyéb anyag 
(mőanyag, mőanyaggal bevont kábel, rongy, gumi, stb.) égetése 
tilos. 

 

(2)  A város területén elhelyezett győjtıedényekbıl a guberálás tilos . 
 

(3)  Közterületen hirdetményt elhelyezni  csak az e célra rendszeresített 
hirdet ıtáblán lehet. 

 

(4)  A választás kit őzésétıl a választás végéig  a pártok, a jelöltek, 
választási falragaszt, hirdetést, feliratot, szórólapot, vetített képet ( a 
továbbiakban együtt: plakát) –az (5)-(6) bekezdésekben 
meghatározott kivételekkel- korlátozás nélkül elhelyezhet ı. 
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(5)  Az  épületek  falára,  kerítésekre  plakátot  elhelyezni  kizárólag  a 
tulajdonos , illetıleg a kezelı hozzájárulásával  lehet. 

 
(6) Mőemlékvédelmi épületen, állami, vagy önkormányzati hatóság 

elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon belül plakátot elhelyezni 
tilos . 

 
(7) A  választási  kampányt   szolgáló  hirdet ı-berendezés  

elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell 
alkalmazni. 

 
(8)  Plakátot olyan módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül  

legyen eltávolítható. 
 

III. 
Az egyes, nem közterületnek min ısülı ingatlanok tisztántartása 

8.§ 
 
(1)  Az egyes nem közterületnek min ısülı ingatlanok tisztántartásától 

az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, tartós használója, illetıleg 
haszonélvezıje (továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a 
használatában lévı ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) 
tisztántartásáról pedig a használó, illetıleg –a bérleti jogviszonyból 
származó kötelezettsége szerint – a bérlı (továbbiakban együtt: 
használó) köteles gondoskodni . 

 
(2)  Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója az általa használt ingatlant 

olyan mértékben köteles rendben tartani , hogy az a szomszédos 
ingatlanokat rendeltetésükben azok tulajdonosait, használóit 
tevékenységükben ne akadályozza (gyomos kert, bomló hulladék 
bőze, stb.), valamint közegészségügyi szempontból ne legyen 
kifogásolható. 

 

V. 
A települési folyékony hulladék tárolása, ártalmatl anítása és 

hasznosítása 
9.§ 

 

(1) Az egyes ingatlanokon keletkezı nem veszélyes minısítéső 
folyékony hulladékok elszállításáról az ingatlan tulajdonosa, 
használója köteles gondoskodni. 

 

(2)  A folyékony hulladék elszállítását  az arra engedéllyel rendelkezı 
vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végezhetik. 
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(3) A (2) bekezdésben megjelöltek csak az e célra megfelel ı, 
üzemképes szállító eszközökkel, (szállító edényzettel) szállíthatják a 
folyékony hulladékot.  

 

(4) A  folyékony  hulladékot kizárólag a Képvisel ı-testület 
jóváhagyásával  kijelölt, erre a célra megépített városi 
szennyvíztisztító telepen, annak kiegészítı mőtárgyaiban lehet 
elhelyezni. A közcsatorna hálózatba  folyékony hulladékot engedni 
tilos . 

 

(5) A szolgáltatás ellátására jogosultak kötelesek az erre irányuló 
megállapodás alapján díj ellenében elhelyezni a szennyvíztisztító 
telepen a kiszállított folyékony hulladékot. 

 
VI. 

Közterületek egyéb köztisztasági védelme 
10.§ 

 
(1) Az utcai árusok  a jegyzı által engedélyezett közterületet és annak 

környékét az árusításból származó szennyezıdéstıl kötelesek  
megóvni  és állandóan tisztán tartani, illetve a keletkezett hulladékot 
összegyőjteni, valamint elszállíttatásáról gondoskodni. 

 
(2)  Közterületen szennyezıdést okozó lófogatú és gépjármő üzemben 

tartók egyaránt kötelesek  a szennyezıdést eltávolítani. 
 
(3) A közterületen  keletkezett szennyezıdések megszüntetése a 

szennyezıdést okozó szerv, illetve személy feladata 
 
(4) Reklámtáblák,   hirdetı-berendezések    tisztántartásáról, 

karbantartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni . 
 
(5)  A rendeltetésszerően hirdetésre szolgáló épületen, kapun, ablakon, 

vagy egyéb létesítményen lévı idejét múlt hirdetményt a 
középületrıl és egyéb létesítményrıl a hirdetményt elhelyez ı 
köteles  eltávolítani (letisztítani) és az így keletkezı hulladékot 
összegyőjteni, elszállítani. 

 
(6)  Az ingatlanok elıtti, melletti közterületen a tulajdonos , használó 

köteles a gazt irtani , a gyalogjárdára kinyúló, valamint a villamos 
légvezetékeket érintı ágakat és lombokat megfelelıen gallyazni. 
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(7) Közterületen, a sportolás céljára szolgáló területen, valamint a 
kiránduló és parkerdı területén szemetet és hulladékot csak az erre 
a célra rendszeresített és felállított tartályba lehet csak  bedobni . 

 

(8) Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra , hogy a 
közterület be ne szennyez ıdjék , s az érintett szállítási útvonalon a 
szállítmányokból semmi ki ne hulljék, por, vagy bőz ne keletkezzék, 
illetve csepegés, elfogyás ne fordulhasson elı. Könnyen kihulló 
anyag (homok, salak, kavics, beton, oltott mész, főrészpor, 
gyaluforgács, szálas anyag, stb.) csak olyan jármővön szállítható, 
amely annak a jármőrıl való lehullását megakadályozza. Ilyen 
anyagokat csak kellıen leponyvázott jármővön, bőzös trágyát, vagy 
egyéb kellemetlen szaghatású anyagot, pedig csak szagátló 
anyaggal lefedve szabad szállítani . 

 

(9) Járdát, úttestet és egyéb közterületet szennyvízzel, vizelettel emberi 
és állati ürülékkel beszennyezni, vagy ilyen anyagot  a víznyelı 
aknába önteni tilos .  

 

(10) A kijelölt lerakó helyeken kívül a város közterületein, továbbá a 
várost körülvevı zöld övezeteken, erıségekben és külterületi 
mezıgazdasági hasznosítású területeken szemét lerakása tilos. 

 
VII. 

Zöldterületek  védelme 
11.§. 

 
(1)  A  közhasználati  zöldterületek  fenntartásáról  a  Polgármesteri 

Hivatal  a városgazdálkodási szakfeladaton belül gondoskodik. 
 

(2) A fenntartó köteles  a közhasználatú területeken az évszaknak 
megfelelıen növényzet, virág ültetésére, azok gondozására, a 
zöldfelületek fenntartására, pótlására, megrendelés alapján történı 
teljesítésekre. 

 

(3) Az ingatlan elıtti, melletti zöldsáv, fa bokor úttestig történı 
fenntartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni . 

 
12.§ 

 
(1) A város közcélú zöldterületeit, parkjainak sétányait a lakosság idıbeli 

korlátozás nélkül használhatja. 
 
(2) A belterjesen kezelt, virággal és egyéb növényzettel dúsított parkok 

területén letelepedni, vagy azt más módon használni nem szabad. 
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(3) A külterjesen kezelt, (csak gyeppel borított) parkok területén a 
letelepedés megengedett, azonban mindenki köteles  a 
növényzetre vigyázni és a köztisztaság szabályait megtartani . 

 
(4)  A gyermekjátszótereket és azok berendezéseit csak 14 éven aluli 

gyerekek használhatják. Kivétel a rendelkezés alól az a játszótér, 
amelynek használatát korcsoportok szerint táblák jelzik. 

 
(5)  Közcélú zöldterületeken, a bel- és külterjesen kezelt parkok, az utcák 

fásított és parkosított területein jószágok áthajtása, legeltetése tilos . 
Nem szabad  a területek füvesített, gyepesített felületein a 
növényzetet tépni, szedni, vagy egyéb módon rongálni. 

 
(6)  Kutyákat  a város közterületein csak pórázon és szájkosárral ellátva 

szabad vezetni. 
 
(7) Játszóterekre, homokozóba kutyát és egyéb állatokat beengedni , 

vagy bevinni tilos. 
 
(8) Fogatos és gépjármővek, továbbá segédmotoros jármővekkel és 

kerékpárokkal a rendelet hatálya alá tartozó zöldterületeken, 
parkjainak sétányain közlekedni tilos . Kivétel  a fenntartási 
munkálatokat végzı jármővek. 

 
(9) Tömeggyőlések elıadások, kiállítások és vásárok stb. céljára a 

közcélú zöldterületeket, a parkok területeit csak a jegyzı elızetes  
engedélyével  szabad igénybe venni. Engedély csak abban az 
esetben adható, ha a terület állagának megóvása, illetve a keletkezı 
rongálódás helyreállítása biztosított. 

 
(10) A közutak, közparkok, közkertek, sétányok, parkok területein tilos  a 

madarak és más hasznos állatok bármely eszközzel történı 
zavarása (madárfészkek rongálása, azokból a tojások kiszedése 
stb.), illetve elpusztítása. 

 
(11) A város közcélú zöldterületein, a parkokban, a temetıkben, fürdık, 

az utcák fásított és parkosított területein tilos  a fák, bokrok és a 
virágos növények virágainak leszedése. 

 
(12) A gyógynövények és azok virágainak győjtése csak a jegyz ı által  

megengedett területen  lehetséges. 
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(13) Tilos  az élı fák (telepítések, ültetések) rongálása, pusztítása, vagy 
olyan gondatlan kezelése, amely állaguk romlásával, vagy értékük 
csökkenésével jár. 

 

(14) Fákat és bokrokat kivágni  csak az idevonatkozó rendeletekkel 
szabályozott módon lehet. 

 

(15) A rendelet hatálya alá tartozó területeken lévı beteg, száradásnak 
indult, széttört, vagy egyéb más ok miatt fenntartásra alkalmatlan fa, 
vagy cserje és bokor kivágása, eltávolítása után a terület 
tulajdonosa, használója, kezelıje azt hasonló legalább ugyanolyan 
mennyiségő növényanyaggal köteles pótolni . 

 

(16) A  közcélú zöldterületek parkok temetık, fürdık az utcák fásított és 
parkosított területein, vagy azok közvetlen közelében hatósági 
engedély alapján végezhetı építési munkák engedélyeinek egy 
példányát a hatáskörrel  rendelkezı I. fokú építésügyi hatóság az 
említett területek fenntartására kötelezett szerveknek, 
szervezeteknek köteles megküldeni . 

 

(17) Közcélú    zöldterületeken,    parkokban,   temetıkben,  a   fürdık 
zöldterületein az utcák fásított és parkosított területein olyan 
munkákat, amelyek a növényzetnek kárt okoznak csak halasztást 
nem tőrı esetben szabad végezni. A munkák végzését ilyen 
esetekben is be kell jelenteni  utólag  -72 órán belül - a jegyzınek . 

 
(18) Minden   olyan   munkavégzés  esetében,  amelyeknek  során   a 

növényzetben károsodás keletkezik és annak helyreállítása 
szükséges, a munka végz ıje köteles  a szakszerő helyreállításról 
gondoskodni és  a költséget viselni. 

 

(19) Közcélú zöldterületeken gépjármővel parkolni, azon áthaladni, vagy 
ideiglenesen ott tartózkodni - kivéve ezen parkok kezeléséhez, 
fenntartásához szükséges anyagokat szállítógépjármőveket - tilos . 

 
IIX. 

A települési szilárd hulladék gy őjtése, szállítása, tárolása és 
kezelése 

13.§ 
 

(1) A Képviselı-testület Máriapócs városban a települési szilárd 
hulladék összegy őjtését, elszállítását, kezelését és 
ártalommentes elhelyezését vállalkozóval  kötött me gbízási 
szerzıdés alapján szervezett helyi kötelez ı közszolgáltatás 
útján biztosítja .  
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(2) A rendszeres hulladékgyőjtés, szállítás területén lévı ingatlan 

tulajdonosa, bérlıje, használója (továbbiakban: igénybe vev ı)  az 
ingatlanon keletkezett szilárd hulladék elhelyezésérıl rendeletben 
meghatározott módon  a szolgáltató által végzett helyi 
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondosk odni.  

 

(3) Lakóingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybevételérıl a 
szolgáltató az igénybevevıt írásban értesíti. Egyéb igénybevevık 
esetében a szerzıdés írásban jön létre. 

 

(4)  Szünetel  a szerzıdés, ha az ingatlan lakatlan és azt alkalmanként 
sem használják. A távollétet elıre írásban kell bejelenteni  a 
szolgáltató felé. 

14.§ 
 

(1)  A településen keletkezı hulladékot  csak az erre a célra  kijelölt  és 
mőködtetett hulladéklerakó  telepen a Pócspetri  0201. hrsz-ú 
hulladéklerakóban szabad elhelyezni . 

 

(2)  A lerakóhely  szakszer ő mőködtetésér ıl a szolgáltató köteles  
gondoskodni , a szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzésével egyidejőleg. A hatósági el ıírásokat a m őködtetés 
során köteles betartani. 

 

(3)  A kommunális hulladék lerakóhelyre települési folyékony hulladékot 
és veszélyes hulladékot kiszállítani, vagy ott elhelyezni szigorúan  
tilos . A szolgáltató köteles ezt megakadályozni. 

 

(4) A lerakóhelyen tartózkodni, legeltetni, a szemétbıl válogatni tilos, 
kivéve a hasznos hulladék válogatásával szolgáltató által megbízott 
dolgozót. 

 

(5)  A lerakóhely használatának rendjét, valamint a (4) bekezdésben 
felsorolt tilalmakat jól láthatóan ki kell függeszteni a tele p 
bejáratánál . A lerakóhelyen elhelyezett települési szilárd hulladék 
folyamatos takarásáról gondoskodni kell. A telepet úgy kell 
üzemeltetni, hogy a környezetre káros zaj és légszennyezést, 
valamint az ott dolgozókra egészségkárosítást ne jelenthessen. 
Azokon a lerakóhelyeken, amelyeken a lerakás megszőnt, olyan 
mértékő takarást kell alkalmazni, hogy a területek újra hasznosításra 
(erdısítés, gyepesítés) alkalmasak legyenek. 

 

(6) A lerakóhely területén a telepır részére , úgynevezett szociális 
blokkot, szerszámtárolót, tartózkodási helyet biztosítani kell.  
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15.§ 
 
(1) A szervezett szolgáltatást igénybevevık számára a szabványos és 

rendszeresített hulladékgyőjtı és tárolóedények (típusedényzet) 
használata nem kötelez ı. 

 
(2)  Az alkalmazott tárolóedények térfogata  családi ház, csoportos ház 

esetén a győjtés gyakoriságának és a hulladék mennyiségének 
megfelelıen, de lakásonként maximum 120 liter/db lehet. 

 
16.§ 

 
(1)  A   hulladék szállítás gyakorisága  a környezetvédelmi  és köz-

egészségügyi szempontok figyelembe vételével szükség szerint, de 
legalább hetente egy alkalommal. 

 

(2)  A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondosan kell  
eljárni , hogy hulladéknak a szállítójármőbe történı ürítésekor, 
illetıleg a szállítás folyamán ne szóródjon, más 
környezetszennyezést ne idézzen elı. 

 

(3) A hulladékszállítás  az erre a célra készült, zártrendszer ő 
célgéppel, zárt vagy fejes konténerrel végezhetı. 

 
17.§ 

 
(1) Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni , azt a megadott 

szállítási napokon elszállítás céljából a szolgáltató rendelkezésére 
kell bocsátani. 

 

(2)  A  tulajdonos  a háztartásokban  szokásosan  keletkezı  hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítását 
ne akadályozza. 

 

18.§ 
 

(1) A tárolóedényekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni  (forró 
hamu, maró-, mérgezıanyag, állati hulla, gyúlékony-, vagy 
robbanóanyag, nagyobb mennyiségő kı- és épülettörmelék, nagyobb 
terjedelmő, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 
szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy 
megrongálhatja a győjtıjármővet, illetve ártalmatlanítás során 
veszélyeztetheti a környezetét. 
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(2) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedénybe 
az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a 
kiürítést jogosultak megtagadni . Az ürítés megtagadásáról a 
tulajdonos a külön költséget megfizette, a hulladékot a kijelölt és a 
hulladéknak megfelelı hulladéklerakó helyre szállítja. 

 

19.§ 
 

A szolgáltatást igénybevev ı köteles  együttmőködni a hulladék 
mennyiségi csökkentését célzó illetve a háztartásokban képzıdı 
veszélyes hulladék győjtésében. 
 

20.§ 
 

(1)  A  szolgáltató  köteles   a  szemétgyőjtı edényzet  kiürítését 
kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 

 

(2) Az edényben okozott károkat térítésmentesen köteles javítani , 
amennyiben a meghibásodás a szolgáltató felróható 
magatartásának következménye. A szolgáltatónak a javítás 
idıtartamára edényzetet kell biztosítania. 

 

(3)  Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a szolgáltatónak , a 
használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje a használót terheli. 

21.§ 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a szolgáltató köteles  
rendszeresen elszállítani  a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve 
annak ártalmatlanításáról a szakmai és környezetvédelmi 
szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

(2) A hulladéklerakó telep m őködtetése  a szolgáltatást végzı és az 
önkormányzat között létrejött megbízási szerzıdés alapján történik. 

 

(3) A szolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata elıtti járdán, 
vagy kapu közelében, közterületen veszi át.  

 

22.§ 
 

(1) A szolgáltató köteles  a nagyobb mérető berendezési tárgy, 
háztartási készülék (lom), továbbá a naponta keletkezı háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó egyéb szilárd és kerti, valamint a 
város lakóövezetét szegélyezı közterületen az illegálisan 
elhelyezett hulladék (szemét) elszállításáról, megsemmisítésérıl 
(lomtalanítás) évente két alkalommal gondoskodni (április, október). 
A lomtalanítás költségét a szolgáltatási díjtételek tartalmazzák. 
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(2)  A nem közterületnek minısülı területekrıl - amennyiben az elkövetı 

kiléte nem bizonyítható - az ingatlan tulajdonosa saját 
költségének köteles az illegálisan lerakott hulladékot (szemetet) 
elszállítatni. 

 
(3) A szolgáltató köteles  egyedi megrendelések alkalmával a 

folyamatos lomtalanításhoz konténereket biztosítani, szállításáról, a 
hulladék megsemmisítésérıl díjazás ellenében gondoskodni. 

 
23.§  

 
(1)  A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót díj illeti meg. 

A díj mértékét a szolgáltató javaslatára a Képviselı-testület állapítja 
meg. A hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj alapját a 
szolgáltatóval kötött megbízási szerzıdés tartalmazza. 

 
(2) A közszolgáltatás  a lakosság és a vállalkozások részére                    

3x50 kg/zsák/hét mennyiségig térítésmentes. 
 
(3) 3x50 kg/zsák/hét mennyiség fölötti hulladék elszállításáról a 

szolgáltató a lakossággal és a vállalkozásokkal kötött külön 
megállapodás alapján gondoskodik. 

 
(4) A hulladéklerakó telepre kiszállított hulladék lerakásáért                

200,-Ft/m3 kezelési díjat a helyszínen a telepırnek kell fizetni. 
 

24.§ 
 

(1) Az egyéb szilárd hulladék  összegyőjtésérıl, megfelelı mérető 
győjtıedény beszerzésérıl, vagy bérletérıl és saját költségen 
történı elszállításáról a szolgáltatóval kötött szerzıdés alapján az 
köteles gondoskodni, akinél a hulladék honnan keletkezett. Ha nem  
állapítható meg , hogy az ingatlanon lévı hulladék honnan 
keletkezett, az elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni. 

 
(2)  Az egyéb szilárd hulladékot  a hulladék elszállításáig olyan helyen 

kell összegyőjteni és tárolni, ahol a környezetet nem szennyezi, a 
forgalmat nem akadályozza és nem rontja a város képet. 
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25.§ 

 
 
Azok, akik az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételérıl szóló 1995. 
évi XLII. Tv. hatályba lépése elıtt más szolgáltatóval kötöttek 
szerzıdését a szilárd hulladék elszállítására, a szerzıdés lejártának 
idıpontjáig mentesülnek a szervezett helyi közszolgáltatás 
igénybevételének kötelezettsége alól, amennyiben ezen idıpontig 
ugyanazzal a szolgáltatóval végeztetik a szállítást. A szállító amennyiben 
a szilárd hulladékot a városi hulladéklerakóban helyezi el, annak 
mőködtetıjével külön megállapodást kell kötnie. 
A szerzıdés lejárta után ezek az ingatlan tulajdonosok (használók) is 
kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást. 
 

XI. 
Szabálysértési rendelkezés 

26.§ 
 
(1) Szabálysértést követ el,  az aki:  
 

a) az ingatlana elıtti, melletti járda, (járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetıleg ha járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedı teljes terület), gondozásáról tisztántartásáról, 
szemét és gyommentesítésérıl (külön tekintettel a pollen allergiát 
okozó növényekrıl), hóeltakarításról és sikosságmentesitésrıl 
nem gondoskodik, 

b) járdaszakasz  melletti  nyílt  árok  és  ennek  mőtárgyai 
tisztántartásáról nem gondoskodik,  

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik, 

d) a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a 
járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı 
nyesésérıl nem gondoskodik, 

e) a  szórakozó,  vendéglátó  és  árusító helyek, üzletek elıtti 
járdaszakasz, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az útestig 
terjedı teljes terület tisztántartásáról nem gondoskodik,  

f)   hórakást tilos helyen elhelyez, 
 
 



 19 

 
g) közterületen tartott rendezvény ideje alatt és azt követıen e terület 

tisztántartásáról nem gondoskodik, 
h) a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti 

hulladékot, háztartási hulladékot nem a rendszeresített 
győjtıedénybe helyezi el, 

i) nagyobb   mennyiségő  szemét  felhalmozódása  esetén  annak 
elszállításáról a tulajdonos nem gondoskodik, 

j)  bármilye szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a 
közterületet beszennyezi és azonnali megtisztításáról nem 
gondoskodik, 

k)  közterületen gépjármővet tart vagy mos, 
l) úttestet,  járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel 

beszennyez, 
m) kutyákat  a  parkok  és  egyéb  zöldterületek sétányain póráz és 

szájkorás nélkül sétáltat, valamint játszóterekre, homokozókba 
enged, 

n) közterületen szemetel, építési törmeléket, vagy egyéb bármilyen 
jellegő környezetszennyezı anyagot engedély nélkül helyez el, 

o) települési szilárd és folyékony hulladékot, ezen belül települési és 
háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot nem az erre a 
célra kijelölt és legálisan mőködtetett hulladék lerakó telepen 
helyez el, 

p) különleges (veszélyes) hulladékot, állati tetemet, trágyát, fertızı 
vagy robbanás veszélyes anyagot, tőzveszélyes hulladékot 
győjtıedénybe helyez el, 

r)  a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor feladatainak és 
kötelességeinek tesz eleget, 

s)  hirdetményt nem az arra a célra kijelölt helyre helyez el, 
t) folyékony hulladékot nem az arra a célra megépített városi 

szennyvíztisztító telepen helyez el, 
v) közterületen, valamint ingatlanon belül kizárólag nem az arról a 

területrıl származó elszáradt növényi hulladékot égeti, 
z) belterjesen kezelt, virággal és egyéb növényzettel dúsított parkok 

területén letelepedik, virágokat engedély nélkül szed, növényzettel 
rongál, gépjármővel, kerékpárral és lófogatos jármővel közlekedik,  

 
 
 

és e rendeletben foglaltakat megszegi, a szabálysértésekrıl szóló 
1999. évi LXIX. törvény értelmében pénzbírsággal sújtható , 
melynek mértéke 30.000,Ft-ig terjedhet. 
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Záró rendelkezés 
27.§ 

 
(1) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
10/2000.(VIII.09.)KT.SZ. rendelet, valamint e rendelet módosítását 
tartalmazó 13/2000.(IX.06.)KT. SZ. rendelet hatályát veszti. 

 
 
       M á r i a p ó c s, 2008. december 15. 
 
 
                   P a l ó c z y  Lajosné s.k.           K i s s  Béla s.k. 
     polgármester                   jegyz ı 
                     
 
                  T a m á s  László s.k.   K u l a n d a  Ferenc s.k. 
      jkv. hitelesít ı               jkv. hitelesít ı 

 
 

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró. 
 
 

Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2008. december 23.-án kihirdettem. 
 

M á r i a p ó c s, 2008. december 23. 
 

K i s s  Béla 
     jegyzı 

 


