
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

2/1991. (VII. L.) ÖR. SZÁMÚ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 

RENDELETE  

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL  

 

(A 9/2000. (IV. 20.) rendelettel, 22/2003. (IX. 20.) rendelettel, 2/2006. (II. 22.) rendelettel, 

2/2007.(II.20.) rendelettel, 6/2008.(III.26.) rendelettel, a 3/2009. (II. 17.) ÖR. rendelettel, a 

22/2009. (X.1.) ÖR. rendelettel, a 3/2010. (III.23.) önkormányzati rendelettel, 6/2011. (III. 

29.)önkormányzati rendelettel, 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012. 

(IV.27.)önkormányzati rendelettel valamint a 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelettel 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről alkotott 1995. évi XLII. tv. 2.§ alapján- figyelemmel a települési szilárd 

és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 16/1996.(VII.15.) BM-

KTM együttes rendeletre- a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

Általános rendelkezések 

 

(1) A rendeletet az Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén valamennyi magánszemélyre, jogi 

személyre és ezek társaságaira kiterjed. 

(3) A köztisztaság fenntartásában köteles mindenki hatékonyan közreműködni. 

 

2.§. 

 

Fogalmi meghatározások a Tv. 3 § a) és b) pontjában meghatározott fogalmak keretében 

 

(1) Települési hulladék: a települési hulladék és a települési egyéb hulladék. A települési szilárd 

hulladék fogalomkörébe tartozik: a háztartási hulladék és az egyéb szilárd hulladék. A települési 

egyéb hulladék fogalomkörébe az emberi ürülék, az állati tetem, trágya, valamint a települési 

folyékony hulladék (pl. szennyvíz, mosólé, stb.) tartozik. 

(2) Háztartási hulladék: a lakásokban és a lakás céljára használt egyéb helyiségekben, továbbá a 

lakók közös használatára szolgáló helyiségekben, területeken a rendeltetésszerű használat során 

keletkezett hulladék, így pl. söpredék, salak, hamu, korom, törött vagy hibás edény, ablaküveg, 

papír, rongy, konyhai hulladék, továbbá a 0,1 m3-t meg nem haladó mennyiségű falvakolat, festék-

törmelék és kisipari tevékenységből származó hulladék. 

(3) Egyéb szilárd hulladék: a lakásokban és az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben, az 

ezekhez tartozó területeken keletkezett, felhalmozódott, feleslegesé vált nagyobb berendezési tárgy, 

háztartási készlék, továbbá falomb, nyesedék (a továbbiakban: lom), valamint az épület vagy annak 

részei megrongálódásából, bontásból, javításból származó, a (2) bekezdésben meghatározott 

mennységet meghaladó mértékű anyag és kisipari, szolgáltató, illetőleg egyéb tevékenységből 

származó hulladék. 
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3.§. 

 

Hulladék, szennyvíz elhelyezése 

 

(1)
1
 „Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata és a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) által kötött Társulási Megállapodás alapján a 

Társulás gondoskodik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Társulás és a DC Dunakom Kft. 

(7030 Paks, Kölesdi út 46.) között fennálló in-house kapcsolat alapján 2013. január 1-től 5 év 

időtartamig a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgtási területén a DC Dunakom Kft. 

(továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékok gyűjtését és kezelését a Közszolgáltató a Társulás által a „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003. azonosító számú 

Támogatási Szerződés alapján beszerzett eszközökkel, és a Közszolgáltató által üzemeltetett, és 

engedéllyel rendelkező paksi 0299/5 hrsz  ingatlanon található hulladékkezelő központba  végzi.”
2
 

 

(2) A szeméttelepen veszélyes vagy radioaktív hulladék nem helyezhető el. 

(3) a) 
3
 

b) 
4
A folyékony hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést e rendelet 

felhatalmazása alapján a polgármester köti meg a vállalkozókkal, illetve a közszolgáltatási feladat 

ellátására kiírt pályázat nyertes vállalkozóival. A közszolgáltatás igénybevétele az e rendeletben 

megnevezett és a helyben szokásos módon kihirdetett jogosult vállalkozókhoz küldött közvetlen 

bejelentéssel történik. 

c)
5
 A folyékony hulladék leürítési helye a paksi szennyvíztelep. A közszolgáltatás alkalmazható 

legmagasabb díja:
6
 

 

1700,- Ft/m.
3
 

(4) Az ingatlanok tisztán- és rendben tartásáról az ingatlanok felett rendelkezni jogosult 

(tulajdonos, használó, kezelő, bérlő, stb.) köteles gondoskodni. 

(5) Az Önkormányzat köteles évente egy alkalommal
7
 a háztartásokban keletkezett lomok 

elszállítására térítésmentes lomtalanítási akciót szervezni. Ezek időpontjáról a lakosságot megfelelő 

időben tájékoztatni kell. 

 

(6)
891011

  Hatályon kívül. 

 

(7)
12

 Az önkormányzat a lakosság és a közületek részére a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást 

ingyenesen biztosítja, a (6) bekezdésben meghatározott ellenszolgáltatást díjkompenzáció 

                                                 
1
 Módosította: 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. április 1-től 

2
 Utoljára módosította: 14/2012. (XII.21) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 

3
 Hatályon kívül helyezte: 3/2009. (II. 17.) ÖR. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése. Hatálytalan: 2009. március 1-től 

4
 Az első mondatot hatályon kívül helyezte: 3/2009. (II. 17.) ÖR. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése. Hatálytalan: 2009. 

március 1-től 
5
 Módosította: 3/2009. (II. 17.) ÖR. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009. március 1-től 

6
 Módosította: 6/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től 

7
 Módosította: 3/2009. (II. 17.) ÖR. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése. Hatályos: 2009. március 1-től 

8
 Módosította: 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. április 1-től 

9
 Módosította: 6/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től 

10
 Módosította: 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2012. május 1-től 

11
 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2013. január 1- 

12
 Módosította: 3/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2010. április 1-től 
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formájában a közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően fizeti 

meg. 

(8)
13

 Az önkormányzati költségvetési szervnek nem minősülő gazdálkodó szervezetek a 

tevékenységük során keletkezett települési szilárd hulladék elszállítására, kezelésére a 

közszolgáltatóval szerződést köthetnek, vagy arról más, jogszabályban rögzített feltételeknek 

megfelelő módon gondoskodhatnak. 

(9)
14

 „A Közszolgáltató települési szilárdhulladék gyűjtését zárt rendszerű céljárművel, a vegyes 

hulladékot heti, a szelektív hulladékot (papír, műanyag, üveg, kompozit) kétheti rendszerességgel 

reggel 6
00 

és 16
00 

óra között gyűjti be. A szelektíven gyűjtött hulladékok közül az üveg gyűjtés csak a 

hulladékszigeten történik.” 

(10) 
15

„ Az ingatlan tulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybevételére, köteles a hulladékok 

szelektív gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadásra és köteles a szolgáltatás ellenértékének 

(díj) megfizetésére.” 

(11) 
16

„Az ingatlan tulajdonos a vegyes hulladékot 110 /120 literes edényzetben, a szelektív 

hulladékot a próbaüzem alatt a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott zsákokban, a 

próbaüzemet követően a vegyes hulladékgyűjtő edényzettől eltérő színű szintén a Közszolgáltató 

által biztosított 110 literes edényzetben köteles gyűjteni.” 

(12) 
17

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a  2012. évi CLXXXV. tv 46-47.§-aiban 

foglaltak szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 

rendeletben állapítja meg. Ha az Önkormányzat díjfizetési kedvezményt, mentességet állapít meg, 

díjfizetési kedvezményből, mentességből keletkező díjkiesést a Közszolgáltató részére az 

Önkormányzat fizeti meg.” 

(13) 
18

„A közszolgáltatási díj megfizetése negyedévi rendszerességgel történik.” 

(14) 
19

„A Közszolgáltató a rendszer zavartalan működése érdekében ügyfélszolgálati rendszert 

működtet. A panaszokat, észrevételéket, igényeket személyesen a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, 

telefonon a …….. számon, illetve e-mailben …….. címen lehet bejelenteni. 

(15)
20

 Hatályon kívül. 

(16)
21

 Hatályon kívül. 

(17)
22

 Hatályon kívül. 

(18)
23

 Hatályon kívül. 

 

4.§. 

 

Lakások, emberi tartózkodásra szolgáló épületek tisztántartása 

 

                                                 
13

 Módosította: 3/2009. (II. 17.) ÖR. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése. Hatályos: 2009. március 1-től 
14

 Módosította: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 
15

 Módosította: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 
16

 Módosította: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 
17

 Módosította: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 
18

 Módosította: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 
19

 Módosította: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1- 
20

 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2013. január 1- 
21

 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2013. január 1- 
22

 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2013. január 1- 
23

 Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2013. január 1- 
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(1) A lakások, lakás céljára használt helyiségek és az azokhoz tartozó mellékhelyiségek, továbbá a 

(2) bekezdésben foglaltak kivételével az udvartisztántartásáról a lakáshasználó köteles 

gondoskodni. 

(2) A többlakásos épületek közösen vagy idegen által is használt részeinek (kapubejáró, lépcsőház, 

udvar, stb.) tisztántartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Bérlakás esetében a bérbeadó és a 

bérlő ettől eltérő tartalmú írásbeli megállapodást köthet. 

(3) A közintézmények, üzletek, üzemek, vendéglátóhelyek helyiségeinek, mellékhelyiségeinek, 

udvarának tisztán és rendben tartása a tulajdonos, kezelő, használó kötelessége. 

5.§. 

 

Közterületek tisztántartása, gondozása 

 

(1) A község belterületén lévő közcélú zöldterületek, parkok, emlékhelyek, piac-, vásártér, 

autóbuszvárók, valamint az Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok előtti járdaszakaszok, 

belterületi utak tisztántartásáról, a járdákon a hó eltakarításáról, jegesedés esetén a síkosság 

megszüntetéséről, valamint a felsorolt területekhez tartozó zöldterületek gondozásáról az 

Önkormányzat gondoskodik. 

(2) Az egyéb ingatlanok előtti járdaszakasz tisztántartásáról, hótól megtisztításáról, síkosságának 

megszüntetéséről, továbbá a járda és az út közötti maximum 7 m szélességű zöldterületek gondo-

zásáról és tisztántartásáról a tulajdonosnak, illetőleg a használónak, kezelőnek kell gondoskodni. A 

járda és az út közötti zöldterületek 7 m-en túli részének gondozása az Önkormányzat feladata. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettek tekintetébe a zöldterületek gondozásába 

beletartozik a közterületen lévő fák, bokrok metszése, öntözése, valamint a gyom irtása és a 

kártevők (pl.: szövőlepke) elleni védekezés. A fák, bokrok metszését úgy kell elvégezni, hogy azok 

sem a gyalogos, sem a járműforgalmat ne akadályozzák, ne veszélyeztessék. 

(4) Parkok, zöldterületek növényzetében kárt okozni tilos. 

(5) Mezőgazdasági gépek, felszerelések, eszközök, alkatrészek illetve bármilyen anyag
24

 (pl.: 

építési, bontási anyag, tűzifa, kitermelt föld, salak, stb.) a közterületen való tárolása tilos. Indokolt 

esetben egyedi engedély alapján építési anyagot maximum 6 hónapig, tűzifát maximum 10 napig 

lehet közterületen tárolni. Az engedélyt az anyagok lerakása előtt kell kérni a Polgármesteri 

Hivataltól. Az engedély birtokában az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azok sem a gyalogos, 

sem a gépjárműforgalmat ne akadályozzák és balesetveszélyt ne teremtsenek. Utolsó mondat 

hatályon kívül.
25

 

(6) Szeszesitalt közterületen fogyasztani tilos. 

(7) Plakátot, hirdetményt csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblákon, vagy kerítésen, épületén 

való elhelyezése esetén az ingatlan tulajdonosának beleegyezésével lehet elhelyezni. 

Út mellett hirdetőtáblát csak az út kezelőjének egyedi engedélye alapján lehet elhelyezni. Tilos a 

hirdetményeket, plakátokat fára, villanyoszlopra, közintézmény épületére kitenni. Az egyedi 

hirdetőtáblák elhelyezéséért az Önkormányzat által meghatározott közterület foglalási díjat kell 

fizetni. Pártok, tömegszervezetek engedély birtokában közterület-foglalási díj fizetése nélkül 

elhelyezhetnek hirdetőtáblát. 

                                                 
24

 Módosította: 9/2000. (IV. 20.) rendelet. Hatályos: 2000. április 20- 
25

 Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2013. 

január 1- 
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(8) Tilos a közterületet, közintézmény szeméttel vagy hulladékkal, valamint a köz- és magánterület 

emberi, állati ürülékkel való beszennyezése. 

 

6.§. 

 

Ivóvíz védelme 

 

(1) Az ivóvizet szolgáló kutak, közkifolyók és környezetük feltöltése, előírásszerű karbantartása, 

tisztántartása, az ezeken a helyeken lévő zöldterületek gondozása, az üzembentartó kötelessége. 

Kutakból, közkifolyókból közvetlenül itatni, illetőleg azok környékén állatot legeltetni, vagy 

bármilyen a talajt szennyező tevékenységet folytatni tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított rendelkezések, a "nem ivóvíz" feliratú táblával ellátott, 

úgynevezett ásott kutakra is vonatkoznak. 

 

7. §. 

 

Csapadékvíz elvezetése, a vízelvezető árkok gondozása 

(1) Az 5.§. (1) bekezdésében meghatározott területek melletti folyók, árkok, átfolyók 

tisztántartásáról, karbantartásáról, gyomtalanításáról az Önkormányzat gondoskodik. 

(2) Az egyéb ingatlanok melletti folyók, árkok, átfolyók tisztántartásáról, karbantartásáról, 

gyomtalanításáról az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője köteles gondoskodni, amennyiben 

az az 5.§. (2) bekezdésében meghatározott 7 m-en belül van. 

 

8.§.
26

 

 

A szabálysértési rendelkezések 

 

Hatályon kívül. 

 

9.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendeletet Nagydorog Nagyközség Önkormányzata az 1991. május 20. napján tartott ülésén 

alkotta meg. 

(2) A rendelet 1991. július hó 1. napján lép hatályba. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nagydorog Nagyközségi Közös Tanácsnak a 

köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1981. (VII. l.) TR. számú rendelete hatályát veszti. 

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
27

 

 

 

Nagydorog, 1991. május hó 20. nap 

 

 

                                                 
26

 Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. május 1- 
27

 Beiktatta: 22/2009. (X.1.) Ör. rendelet 2. §-ának (1) bek. Hatályos: 2009. október 1-től. 
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Pinczési Sándor sk. dr. Czakóné Ferge Ilona sk. 

polgármester jegyző 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül. 

 

Nagydorog, 2012. december 21. 

 

dr. Sátor Vera  

jegyző 


