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Tisztelt Képviselő- testület!  

A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002.(II. 29.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát a Képviselő-testület 2013. április hónapra tervezte munkarendje szerint, de a 
hulladékról szóló új törvény végrehajtási rendeletei megalkotási késedelme miatt ez a dátum 
folyamatosan tolódott. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ht.) 2013. január 1. napjától felváltotta a hulladékgazdálkodásról szóló 1990. évi LXV. 
törvényt (a továbbiakban: Hg.). A jogterület szabályozása a Ht. hatálybalépésével jelentős 
mértékben változott, így indokolttá vált a helyi önkormányzati rendelet teljes körű 
felülvizsgálata. A felülvizsgálatot az is indokolja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 
célvizsgálatot folytatott a megyében lévő települések köztisztasági rendeletei valamint 
hulladékszállítási rendeleteivel kapcsolatosan.  A Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élt Békés Város Önkormányzatával szemben is, mely felhívásban is szerepel a köztisztasági 
rendelet felülvizsgálatának kötelezettsége, valamint azon kötelezettség meghatározása, hogy 
külön rendeletben kerüljön szabályozásra a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás igénybevételének feltétele. 

 
A felülvizsgálatnál figyelemmel kell lenni különös tekintettel: 
- a Ht. fogalomhasználatára, 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezésekre, 
- a háztartási szennyvíz vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben történt 

szabályozására. 
    
A Ht. 35. § értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg: 
- „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
- a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
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- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató 
és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 

- az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő 
szüneteltetésének eseteit; 

- az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
részletes szabályokat; 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.” 

 
A szükséges ágazati jogszabályok még mindig nem állnak teljes körűen rendelkezésre, 

azonban a felülvizsgálat során szem előtt kell tartani, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet módosítani a rendelet bevezető 
részét. Erre tekintettel a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében célszerű új 
rendelet megalkotása, a bevezető részben a rendeletalkotásra jelenleg felhatalmazást adó 
jogszabályi rendelkezések feltüntetésével. Új elemként kerül beépítésre a gyalogjárda 
űrszelvényébe lógó ágak nyesésének kötelezettsége, szintén új elem az utcai gyümölcsfák 
növényvédelmének érintett ingatlantulajdonosra való hárítása, valamint az övezeti 
besorolások megszüntetése. A köztisztasági rendelet mellett külön kerül szabályozásra a 
szilárd hulladékra és a folyékony hulladékra vonatkozó köztisztasági feladatok ellátása. 
A köztisztasági rendelet felülvizsgálatával módosítani szükséges a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. 
(VIII. 30.) önkormányzati rendeletet is.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi és gazdasági hatása: a rendelet-tervezet tartalmazza  
köztisztaság biztosítsa fenntartása érdekében betartandó szabályokat, valamint az azok 
megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket. Jelentős társadalmi, gazdasági hatást 
a rendelet tervezet nem von maga után, tekintettel arra, hogy a tervezet már korábban is 
szabályozott jogi környezetet szabályoz az új jogalkotási elveknek megfelelően. A rendelet 
környezeti és egészségügyi hatása, hogy a település tisztábbá rendezettebbé válhat. A 
tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  A 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az 
eddigiek szerint adottak. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei: a Kormányhivatal által előírt felülvizsgálati kötelezettség nem teljesítése 
további törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását vonhat maga után.  
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztéshez melléklet rendelet-tervezetek, valamint 
az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
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Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal - 
2014. február 13. napján kelt - törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, és a 
köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletét a törvényességi felhívásban 
foglaltak alapján felülvizsgálta, a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtette.  
 
Határid ő:    értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2014. március 24. 

 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányza t i  rende le te   

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL 
 (TERVEZET)  

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1. A rendelet hatálya 

 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén lévő lakások használóira, az 
ugyanitt lévő nem lakás céljára szolgáló építmények, beépítetlen ingatlanok használóira, a város 
területén közlekedőkre, illetve a közterületeket bármilyen jogcímen igénybe vevőkre, tekintet nélkül 
arra, hogy magán- vagy jogi személyekről van-e szó,  továbbá az önkormányzatra és intézményeire 
is. 
 

2. Értelmező rendelkezések 

 
 

2. § (1) A 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában megjelölteken kívüli ingatlanokhoz csatlakozó 
közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója 
köteles gondoskodni, a (4) bekezdésben foglalt közterületek kivételével. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott csatlakozó közterületen az ingatlan falától, illetve 
határvonalától kiindulva a mellette húzódó járdát, a járda melletti zöldterületet, a vízlevezető árkot, 
valamint a városi útnak az út középvonala és az ingatlan oldalhatáraiból kiinduló képzeletbeli 
merőlegesek által behatárolt felületét kell érteni. Tömbtelken egyedül álló épületek esetében a csat-
lakozó területen az épület gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület értendő. 
(3) Azokon a helyeken, ahol a gyalogos közlekedésre szánt útterület a közúti közlekedést szolgáló 
útterülettől felismerhetően nincs elkülönítve vagy gyalogjárda nincs kiépítve, ott az érintett 
ingatlanok mentén az épülettől vagy a határvonaltól számított 1,5 méter széles területsávot kell 
gyalogjárdának (gyalogútnak) tekinteni. 
(4) A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezi az alábbi belterületi 
utak, terek tisztán tartása: 

a) állami közutak belterületi átvezető szakaszai 
b) önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak. 
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3. Az önkormányzat köztisztasági feladatai 
 
 

3. § (1) Az önkormányzat köztisztasági feladatait a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft útján           
látja el. 
(2) Az önkormányzat köztisztasági feladatait különösen 

a) a településen átvezető állami tulajdonú útvonalak (a 470. számú főút, a 4644 és a 4238 
mellékutak) lakott területen átvezető szakasza, közcélú zöldterületek (parkok), a jelen 
rendelet 2. mellékletében meghatározott egyéb zöldterületek, a terek, a sétányok, az ezek 
mellett húzódó járda, árok, lefolyó és a hozzájuk tartozó út, utca középvonaláig terjedő 
terület tisztán tartása; 

b) az önkormányzat intézményeit körülvevő közterületek tisztán tartása; 
c) a városi utak téli síkosságmentesítése, hótól való letisztítása; 
d) hulladékgyűjtő edények kihelyezése és rendszeres ürítése, környezetük tisztán tartása; 
e) inerthulladék-lerakóhely kialakítása, hulladék ártalmatlanító vagy hasznosító berendezések 

létesítése; 
f) háztartási szilárd hulladék intézményes elszállításáról való gondoskodás; 
g) e rendelet 1. melléklete szerinti csatornák, gerinccsatornák, a belterületi fő vízgyűjtő és 

levezető árkok, a zárt csapadékcsatornák, továbbá az utak alatti átereszek rendszeres 
tisztítása, a 8. § (3) bekezdésében foglalt egyéb kapcsolódó feladatok; 

h) a város polgárai által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása; 
i) a közterületen elhullott állatok elszállítása, 
j) rendeletben foglalt előírások következetes betartása és betartatása, a rendeletben foglaltak 

végrehajtásának folyamatos ellenőrzése. 
 
 

4. A  közterületek tisztán tartása ás rendje 
 
 

4. § (1) A város  közigazgatási területén tilos a közterületnek szeméttel vagy hulladékkal való 
bárminemű beszennyezése. Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe 
szabad bedobni. 
(2) Állati hullát vagy egyéb olyan szerves, illetve szervetlen anyagot, amely a lakosság vagy 
állatainak egészségét veszélyeztetheti, engedély nélkül sem magán-, sem közterületen elhelyezni, 
illetve otthagyni nem szabad. 
(3) A közterületen elhullott állatot a bejelentést követő három órán belül a bejelentést átvevő az 
elszállíttatásról -- a gyepmester által -- gondoskodni köteles. A bejelentő maga is elszállíttathatja az 
állati eredetű hullát a hulladéklerakó telepre (Békés - Gyepmesteri telep - Krisztinazug). 
(4) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) 
hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos. 

 
 

5. A járdák tisztán tartása 
 
 

5. § (1) A 2. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt járdát az ingatlanhasználó köteles állandó jelleggel 
a hulladékoktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen tartani. A sarokingatlanok, vagy 
minden oldalról közterülettel határolt ingatlanok használói a velük határos minden járdaszakasz 
tisztán tartására kötelesek. 
(2) A kötelezetteknek a járda melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit meg kell tisztítani a 
lefolyást akadályozó anyagoktól. 
(3) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a kötelezetteknek 
gondoskodniuk kell a járdaszakaszuk hótól való letisztításáról, illetve jegesedés esetén 
csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel, legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, 
majd a nap folyamán -- az időjárástól és a kötelezett személyi körülményeitől függően --  legalább 
még egyszer meg kell ismételniük. 
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(4) A (3) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, fűrészpor, használható. 
Erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható. 

 
6. A zöldterület karbantartása 

 
 

6.§ (1) Járdaszegély vagy az ingatlan határvonala és a csapadékvíz elvezető árok -- ennek hiányában 
az úttest széle -- közötti zöldterületet az ingatlan használója köteles állandó jelleggel úgy gondozni, 
hogy ott a talaj elegyengetett és gazmentes, esztétikus állapotban legyen tartva. 
(2) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlanán, illetve az (1) bekezdés szerinti közterületen a 
gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló 
gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát. 
(3) Ingatlan használója gondoskodik az (1) bekezdés szerinti közterületen lévő gyümölcsfa 
növényvédelméről. 
(4) A kötelezett a zöldterületet füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles úgy, 
hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg. 
(5) A zöldterületen haszonnövényeket termeszteni tilos. 

 
 

7. A csapadékvíz elvezetése 
 
 

7. §  Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a járdára 
ne csurogjon. 

 
 

8. § (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek 
kivételével, továbbá a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint, de évente 
legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani.  
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a 
zöldterület felől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad lefolyását. 
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti 
mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény 
szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 

 
 

8. A városi utak tisztán tartása 
 
 

9. § (1) Az ingatlan használója köteles az ingatlana mellett húzódó városi közút felületét tisztán 
tartani az úttest középvonaláig a 3. § (2) bekezdésében meghatározott területen kívül. 
(2) A közút tisztán tartásán, annak rendszeres -- de legalább hetenkénti -- leseprését, földút esetén a 
keréknyomok, kisebb kátyúk elegyengetését (oly módon, hogy ott a csapadékvíz össze ne 
gyűlhessen) kell érteni. 
(3) A 2. § (4) bekezdésben megjelölt városi közutak, továbbá az állami közutak átkelési 
szakaszának tisztítása és síkosság elleni védelme önkormányzati feladat. 

 
 

10. § (1) A közterületen bármikor csak olyan módon szabad szállítani anyagot, hogy a 
szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a 
rakománytól a közterület beszennyeződne, a szennyeződés előidézője azt azonnal eltávolítani, 
illetve a további szennyeződést megakadályozni köteles. 
(2) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést annak előidézője 
köteles közvetlenül a fel- vagy lerakodás elvégzése után eltakarítani. 
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9. Köztisztasági szabályok 
 
 

11. § (1) Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő szilárd hulladékot a háztartási 
szemét gyűjtésére szolgáló tartályba helyezni tilos. 
(2) Gyűjtőedénybe bármiféle göngyöleget csak tömörített vagy darabolt állapotban szabad 
elhelyezni. 

 
12. § (1) Háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat a közterületen elhelyezni, vagy a 
háztartási és egyéb szemetet a konténerbe berakni csak úgy szabad, hogy azok környezetét 
szennyeződés ne érhesse. Hulladékot az erre szolgáló tartályok mellé helyezni tilos. 
(2) A közterületi hulladékgyűjtő kukákat a használó kívül és belül rendszeresen tisztítani köteles. 
Olyan hulladékgyűjtőt, amely kilyukadt és a környezetet emiatt szennyeződés érheti, használni tilos. 

 
 

10. A közterületi hulladékgyűjt ők 
 
 

13. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, 
terei mentén, a piac, a üzletek, az intézmények, a szórakozóhelyek környékén a városképbe illő 
hulladékgyűjtő edények legyenek elhelyezve. 
(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról 
az intézményes szemétszállítást végzővel, vagy egyéb szervezettel, vállalkozással kötött szerződés 
révén a Kommunális és Szolgáltató Kft gondoskodik. 
(3) A közterületi hulladékgyűjtők kiborítása, megrongálása, szándékos beszennyezése, illetve 
azokból a hulladékok kiszedése (guberálás) tilos. 
(4) A közterületi hulladékgyűjtőket háztartási vagy közületi szilárd hulladék gyűjtésére használni 
tilos. 
 

 
11. A hulladék lerakása 

 
 

14. § (1) Az összegyűjtött és elszállított háztartási és egyéb, valamint közületi szilárd hulladékot 
kizárólag engedéllyel rendelkező szilárdhulladék-lerakó telepen lehet elhelyezni. 
(2) Építési, bontási törmeléket kizárólag az inert hulladéklerakó telepen lehet elhelyezni. 

 
 
 

12. A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok 
 

 
15. § (1) Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni. 
(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról a 
közszolgáltató gondoskodik. 
(3) A közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, a rendelet 1. mellékletében 
foglalt közterületek kivételével. 

 
13. Záró rendelkezések 
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19. § E rendelet 2014. május 1.  napján lép hatályba. 
 

20. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendelete. 
(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormánnyzata Képviselő-testületének 16/2002. (V. 31.) 16/2004. 
(IV. 30.), 19/2006. (V. 26.), 37/2006. (XII. 1.), 48/2006. (XII. 15.), 31/2007.(VI. 29.), 48/2007. (XI. 
1.), 58/2009. (XII. 18.), 8/2010. (II. 26.), 16/2012. (V. 25.), 6/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendelete. 

 
B é k é s, 2014. március 27. 

 

 
   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2014. március ….. napján 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
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1. melléklet a …./….. (….) önkormányzati rendelethez 

 
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezik az alábbi 
csapadékvízgyűjt ők tisztán tartása: 

a) valamennyi zárt csapadékvíz-elvezető csatorna, 
b) Fekete-Körös holtág 
c) Keserű sori gerinccsatorna 
d) Bánvégi, Décseri-kerti, Kastély-zugi csatornák 
e) Vári, Dózsa, Árok utcai gerinccsatornák  
f) Epreskerti főgyűjtő csatornák 
g) Kecskeméti utcai gerinccsatorna 
h) Szarvasi úti csatorna 
i) Puskaporos csatorna 
j) Malomasszonykerti agyagárok 
k) Vica csatorna 
l) a parkokat, a tereket és egyéb olyan közterületeket szegélyező árkok, melyeknek nincs a 

rendelet értelmében vett csatlakozó ingatlanuk. 
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2. melléklet a …../….. (……) önkormányzati rendelethez 
 
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezi az alábbi 

zöldterületek rendelet szerinti gondozása: 
a) Erzsébet liget 
b) Május 1 park 
c) Ady lakótelep 
d) Vásárszél utcai lakótelep 
e) Kossuth utcai lakótelep 
f)  Veres Péter tér 
g)    Fáy utca 
h) Szarvasi úti lakótelep 
i) Széchenyi tér 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/ … . (… . … .)  

önkormányzati rendelete 
 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTIS ZTASÁGI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ Ő IGÉNYBEVÉTELÉR ŐL 

(T E R V E Z E T) 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

 
1. A rendelet hatálya  

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a 
közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.  
 
 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 
 
 

2. §  (1) Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város teljes belterületén, 
Rosszerdőn, a VIII. kerületben, Csatárkertben, valamint Dánfokon települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítja. 
(2)  A közszolgáltatást csak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Htv.) 
33.§-ában meghatározott eljárásrend alapján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény 
alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti. 
(3)  Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, a képviselő-testület pályázat nélkül, 
legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató 
kiválasztására nem kerül sor.  

 
 

3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
3. §  (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak 
alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatokat.  
(2)  A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a 
közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.  
(3)  A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos 
adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a 
háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, 
házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az 
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ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően.  

 
 

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 

4. §  (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített 
gyűjtőedényekben helyezheti el.  
(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék 
elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - 
elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, 
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  
(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, 
továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.  
(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon 7.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.  
(5) A közszolgáltatásért a használó köteles a Szolgáltatóval szerződést kötni a és a közszolgáltató 
által által meghatározott díjat megfizetni.  

 
5. §  (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a 
szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított 
gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére. 
(2)  Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által 
megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató 
hirdetményben megjelöl. 

 
 

6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás 
alapján külön megállapodás alapján havonta, egyébként negyedévente köteles megfizetni. 
(2) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerződésben meghatározott 
módon egyenlíti ki.  

 
 

5. A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei 
 
 

7. §  (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra 
vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.  
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

a) a felek megnevezése, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,  
c) a teljesítés helye, 
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, 
űrtartalom és darabszám szerint,  

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,  
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,  
h) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,  
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,  
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,  
k) az irányadó jogszabályok meghatározása, 
l) a hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra. 
m) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 
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(3)  A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az 
edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, 
feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban 
kezdeményezte a szolgáltatónál. 

 
 

8. §  (1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a 
szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás 
nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja. 
(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a 
szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,  
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy - az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot 
köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.  
(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős 
használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a 
szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni  
(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás 
esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt 
követően az új tulajdonos köteles fizetni.  

 
 

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 

9. §  (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, 
űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt 
létrejött szerződésben állapítják meg a felek. Alkalmazható, szabvány szerinti edények: 

a) 80 liter űrtartalmú edény, 
b) 110 – 120 liter űrtartalmú edény, 
c) 240 liter űrtartalmú edény, 
d) 1100 liter űrtartalmú edény, 
e) 80 liter űrtartalmú zsák. 

(2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása 80, 110-120, 240 és 1100 literes edényből, 
valamint 80 literes - a szolgáltató emblémájával ellátott - zsákból történik. 
(3) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett 
gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a 
szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult elszállíttatni. 
 
 
10. §  (1) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy 
bérelhetik a szolgáltatótól. 
(2)A 240 vagy 1100 literes konténeres hulladékgyűjtést a többlakásos épületek (társasházak) és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai vehetik igénybe tetszés szerint számban, illetve 
elosztásban. Két vagy több lakótömb, társasház, nem lakás célú helyiség együttesen is használhat 
ilyen gyűjtőedényeket. Az egyedül vagy együttesen gyűjtőedényt használók a lakótömb, lépcsőház, 
vagy helyiség pontos megjelölését (utca, házszám, lépcsőház stb.) kötelesek az edényen feltüntetni.  
(3) A szolgáltató által biztosított gyűjtőedényzet bérleti költsége a szolgáltatási díjba nem számít 
bele, azt a szolgáltató negyedévente külön tételként számlázza. 
(4) A (2) és (3) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtési módok esetében a tulajdonosok a 
szolgáltatónál egy naptári évre előre – aláírásukkal ellátott megrendelés formájában – bejelenthetik, 
hogy milyen edényzetet használva, milyen gyakoriságú ürítést kívánnak igénybe venni. A 
szolgáltató az ennek megfelelően jól megkülönböztető jelzéssel és színnel ellátott öntapadós címkét 
bocsát a megrendelő rendelkezésére, aki azt gyűjtőedényén, jól látható módon elhelyezi. 
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(5) A rendszeresített, emblémával ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákok vételára magában foglalja 
a szolgáltatói díjat is. 

 
7. Záró rendelkezések 

 
11. §  E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba. 

 
 

B é k é s, 2014. március 27. 
 

 
   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2014. március ….. napján 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…/ … . (… . … .)  

önkormányzati rendelete  
 

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTE LEZŐ 
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

( T E R V E Z E T) 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában 
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 
1. § A rendelet célja Békés város termőtalajának és ivóvízkészletének védelme. Ennek 
érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 
keletkező települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről. 

 
2. § A rendelet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén található ingatlanokon 
keletkezett szennyvíz szállítására és elhelyezésére. 

 
 

2. Szennyvíz elhelyezése 
 

 
3. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán 
keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint: 
(2) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem áll fenn, a keletkező 
szennyvíz megfelelő – zárt, szivárgásmentes, szigetelt tárolóban való – tárolását, rendszeres 
elszállítását kell biztosítani. 
(3) A szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő 
bevezetéssel is elhelyezhető. 
 

 
4. § (1) A szennyvíz szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat kötelező 
helyi közszolgáltatás útján látja el (továbbiakban: szolgáltatás). 
(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező szennyvíz elhelyezéséről és 
elszállíttatásáról az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele útján 
köteles gondoskodni. 
(3) A szolgáltatás ellátására   

Békési Hulladékgyűjtő Kft.  Békés, Verseny u. 3. sz. 
 Alföldvíz Zrt.    Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz. 

jogosult. 
 
(4) A szolgáltató a szolgáltatás végzésével megbízhat olyan gazdálkodó szervezeteket, 
valamint egyéni vállalkozókat, amelyek, illetve akik tevékenységi köre a szolgáltatás 
végzésére kiterjed. A szolgáltatást végzők tevékenységéért ez esetben is a szolgáltatás 
ellátásával megbízott felel. 
(5) A szállított szennyvíz leürítési helye: kizárólag szennyvíztisztító telep, vagy kiépített 
leeresztő-hely. 
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3. A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés 

megkötése 
 

5. § (1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület szerződést köt. 
(2) A szerződésben rögzíteni kell továbbá: 
    a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentésétől számított maximális 

határidejét, 
    b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját, 
    c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és 

ellenőrzési módját, 
    d) a leeresztő-helyek megnevezését, 
    e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit, 
    f) a szolgáltatónak lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét, 
    g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 
(3) Ha a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester 
legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat – pályázat nélkül – közszolgáltatás 
teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester 
által adott megbízást a képviselő-testület legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja. 
(4) A szerződést mindét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség 
nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan 
feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is 
helye van. 

 
 

4. A szolgáltatást ellátó kötelezettségei 

 
6. § (1) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és 
úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak. 
(2) A szolgáltatást ellátó köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán belül – 
igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 
(3) A szolgáltatást ellátó a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, 
hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető. 
(4) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó 
iratokat két évig megőrizni. 
(5) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell: 
    a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, 
    b) a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 
(6) A szennyvízszállításra használt eszközöket, járműveket, felszereléseket közterületen 
tárolni tilos. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra elkülönített helyen tárolható. 
(7) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni 
mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő 
elhelyezése biztosított. Tisztítás, fertőtlenítés közterületen, természetes vizekben vagy 
mellettük (általában természetes környezetben) nem végezhető. Lakóházak udvarán a mosás, 
fertőtlenítés csak zárt térben végezhető. 

 

5. A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei 

 
7. § (1) Megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást. 
(2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

(3) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 
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6. A szolgáltatás díja 

8. § (1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az árhatóság által 
megállapított díjat köteles fizetni. 
(2) A szolgáltatási díj e rendelet 1. mellékletében megállapított egységár és az elszállított 
szennyvíz köbméterben megadott mennyiségének szorzata, melyet az igénybevevő a 
helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes, más 
fizetési módról szóló megállapodás van. 
(3) A szolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a 
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 
9. § (1) A szolgáltató az ipari szennyvizek közül csak azokat szállíthatja el, melyeknek a 
szennyvíztisztító telepre történő beszállításához az igénylő engedéllyel rendelkezik. 
(2) Az (1) bekezdésében említett engedélyt köteles beszerezni mindazon gazdálkodó 
szervezet, amely közcsatorna bekötéssel nem rendelkezik és e rendelet által meghatározott 
szolgáltatást igénybe veszi. Az engedély beszerzésének határideje az e rendelet kihirdetését 
követő 90 nap. 
(3) Az engedélyt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető jogi személy adja ki kérelem és 
helyszíni ellenőrzés alapján. 

 
 

8. Záró rendelkezések 
 

 
10. § E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba. 

 
 
B é k é s, 2014. március 27. 

 

 
   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2014. március ….. napján 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
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1. melléklet a …./……. (… . … .) önkormányzati rendelethez: 
 
 
 
 

A települési folyékony hulladékok elszállításának szolgáltatási díja 
Békés város közigazgatási területén 

 
459,5 Ft/m3 + ÁFA 

 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányzat i  rendelete  

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVET Ő SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK 
ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIR ŐL 

szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §   Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII.30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép. 
 

„ 11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az 
ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más jogcímen használó, aki Békés Város 
Önkormányzata Képviselő – testületének a köztisztaság fenntartásáról, a szóló 
önkormányzati rendelet előírásait az alábbiak szerint megszegi 

a) az ingatlan tisztántartásáról nem gondoskodik, 

b) a hulladékgyűjtők tisztántartásáról, szabályos tárolásáról nem gondoskodik, 

c) a hulladékot nem az előírásoknak megfelelően gyűjti, illetve elszállításáról nem 
gondoskodik, 

d) a hulladékgyűjtő edénybe meg nem engedett hulladékot helyez el, 

e) az ingatlan előtti járda, nyílt árok, áteresz, illetve zöldsáv tisztántartásáról nem 
gondoskodik.” 

2. § A Rendelet a következő 11/A §-sal egészül ki: 
 
„11/A § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az 
ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más jogcímen használó, Békés Város Önkormányzata 
Képviselő – testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 4. § (1)-(3), (5) 
bekezdéseit, valamint az 5. § (2) bekezdését megszegi.”  
 
3. § A Rendelet a következő 11/B §-sal egészül ki:  
 
11/B § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az 
ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más jogcímen használó, Békés Város Önkormányzata 



Képviselő – testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásokról  szóló önkormányzati rendelet 7. § -át 8. § (1) bekezdését megszegi.” 
 
 
4. § E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő 
napon.  
 
B é k é s, 2014. március 27. 
 

 
   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2014. március ….. napján 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
 


