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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához

szükséges intézkedésekről szóló 
…/2021. (…) önkormányzati rendelete megalkotására

Előadó: Szabó Imre osztályvezető
Előkészítő: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Véleményező bizottság: Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában, és a 88. §
(4)  bekezdés  c)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  valamint Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  5.  és  19.
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  önkormányzatnak  rendeletet  kell
alkotnia az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről. Az ingatlanok,
közterületek tisztán  tartásáról  szóló 4/2012.  (I.  20.)  önkormányzati  rendeletet  pedig
szükséges  hatályon  kívül  helyezni  és  újraalkotni  a  jogszabályi  környezet  jelentős
megváltozása miatt.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 9580-2/2021.

Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:-
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika h. Hajgató Zita sk.

Leadás dátuma: 2021. 05. 19. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 19.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021. 05. 19. Ellenőrzés dátuma: 2021. 05. 19.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-335 vagy (25) 544-301 vagy (25)
544-146/139, Fax: (25) 544-187

JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (...) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához

szükséges intézkedésekről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelete
magalkotására

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Általános indoklás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1) bekezdés
h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzatnak  rendeletet  kell  alkotnia az  elhagyott  hulladék  felszámolásához
szükséges intézkedésekről. Az ingatlanok, közterületek tisztán tartásáról szóló 4/2012. (I.
20.)  önkormányzati  rendeletet pedig szükséges hatályon kívül helyezni és újraalkotni  a
jogszabályi környezet jelentős megváltozása miatt.
2021. március 1-jétől a Htv. 33. §-sa kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:
„33.  §  (4)  A  települési  önkormányzat  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat
ellátási  kötelezettsége  nem  mentesíti  a  települési  önkormányzatot  a  Mötv.  13.  §  (1)
bekezdés  5.  pontjában  foglalt  köztisztasági  feladatok  ellátásának,  azon  belül  is  a
közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.”
A Htv. 35. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal:
„35.  §  (1)  A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  önkormányzati  rendeletben
állapítja meg:
h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.”
Az ingatlanok, közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet megalkotására pedig a Htv. 88.
§ (4) bekezdés c) pontja ad felhatalmazást az önkormányzatnak:
„88.  §  (4)  Felhatalmazást  kap  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete,  hogy
rendeletben állapítsa meg:
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;”
Az ingatlanok,  közterületek tisztán  tartásáról  szóló 4/2012.  (I.  20.)  önkormányzati
rendeletet  még  a  korábbi,  időközben  hatályon  kívül  helyezett  hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján készült, ezért szükséges újraalkotni.
A  fent  leírtak  alapján  szükséges  felülvizsgálni  e  hulladékgazdálkodási  tárgyú
önkormányzati rendeletet. 
A  rendelettervezet  a  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21) ÉVM-EüM együttes rendelet és a Ht. előírásainak
figyelembevételével készült.  Rendeletalkotás esetén szükséges figyelembe venni a Ktv.
46. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdésében foglalt állásfoglalási,
illetve  véleményezési  jogkört.  Ennek értelmében  a  rendelet  tervezetét  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának valamint a Fejér
Megyei Önkormányzatnak véleményezésre megküldtük. A Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  elfogadásra  javasolja  a
rendelettervezetet.
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II. Részletes indoklás

1.) A mellékelt rendelettervezet 1-2. §-a az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, tartós
használóinak, vagy haszonélvezőinek, az üzletek tulajdonosainak az ingatlanuk és azok
környezetének,  valamint  a  rendezvény  szervezőinek  a  rendezvény  helyszínének
tisztántartási,  köztisztasági  és  síkosság-mentesítési  kötelezettségeit  és  azok  területi
megoszlását szabályozza. 
2.)  A  rendelettervezet  3  §-a  járművek  közterületen  történő  tisztításának,  mosásának
tilalmáról rendelkezik.
3.)  A mellékelt  rendelettervezet  4-6.  §-a a  közterületek beszennyezésének,  hulladékok
elhelyezetésének tilalmát, a karácsonyi ünnepek után hulladékká vált fenyőfák, valamint a
téli  síkosság-mentesítésre  szolgáló  szóróanyag  elhelyezésének,  összegyűjtésének  és
elszállításának módját szabályozza.
4.)  A  rendelettervezet  7-8.  §-a  az  elhagyott  hulladék  felszámolásához  szükséges
intézkedésekről rendelkezik.
5.) A mellékelt rendelettervezet 9. §-a az alkalmazható szankciókról rendelkezik.
6.)  A mellékelt  rendelettervezet 10. §-a a rendelet hatályba lépésének és  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  ingatlanok  és  közterületek
tisztántartásáról  szóló  4/2012.  (I.  20.)  önkormányzati  rendelete hatályon  kívül
helyezésének időpontjáról rendelkezik.
A rendelettervezet jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A rendelet tervezetnek
elvégeztük  a  hatásvizsgálatát,  mely  az  előterjesztés  2.  mellékletében  található.  A
rendelettervezetet  véleményezésre  megküldtük  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztályának,  mint
területi  környezetvédelmi  hatóságnak,  valamint  a  Fejér  Megyei  Önkormányzatnak.  A
vélemények a 3. és 4. mellékletben találhatóak.
A  fentiekre  való  tekintettel  az  előterjesztés  1.  mellékletét  képező  rendelettervezetet
terjesztjük elő.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy fogadja el a mellékelt rendelettervezetet.

Dunaújváros, 2021. 05. 14.

Tisztelettel:

Szabó Imre sk.
         osztályvezető
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Az előterjesztés 1. melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához
szükséges intézkedésekről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése szerint a közgyűlés hatáskörében eljárva - a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §
(3)  bekezdésében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Fejér  Megyei
Kormányhivatal,  mint  környezetvédelmi  igazgatási  szerv  és  a  46.  §  (2)  bekezdés  c)
pontjában  meghatározott  jogkörében  eljáró  Fejér  Megyei  Önkormányzat  állásfoglalása
alapján - a következőket rendeli el: 
1. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, vagy haszonélvezője köteles
gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, a hó
eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és
az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon.
b) az illegális falragaszok, a közízlést sértő vagy a városképet rontó festések
eltávolításáról, amennyiben az azokat elhelyező, vagy akinek az érdekében a kihelyezés
történt, nem ismert,
c) az ingatlan előtti utcai csapadékvíz elvezető csatornákból, árkokból és műtárgyaikból, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 
d) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
metszéséről, visszavágásáról.
(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás
ideje alatt a létesítményt üzemeltető, nyitvatartási időn túl az ingatlantulajdonos köteles
tisztán tartani, továbbá köteles gondoskodni a terület hó- és síkosság-mentesítéséről.
(3) A szórakozó-, vendéglátóhelyek és élelmiszert forgalmazó üzletek előtt - a bejárat
közvetlen közelébe - az üzemeltető köteles a nyitvatartási idő alatt köztéri hulladékgyűjtő
edényt elhelyezni. 
(4) Rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény létszámának megfelelő
szemétgyűjtő edény kihelyezéséről, az edények kiürítéséről és a hulladék elszállításáról,
valamint a rendezvény ideje alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról.
(5) Kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, utcanév táblát, az úttest tartozékait és
forgalomtechnikai berendezéseit, az épületek és építmények felületeit annak tulajdonosa
köteles tisztán tartani.
2.  § Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz esetében a
szomszédos tulajdonosok között 50-50 %-os arányban oszlik meg a köztisztasági
kötelezettség, valamint a hó- és síkosság-mentesítési kötelezettség.
3. § Közterületen személygépkocsi és más jármű tisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal
történő kezelése tilos.
4. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületein szemetelni, vagy a közterületet más
módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot,  építési és egyéb törmeléket, kerti
nyesedéket, kidobásra szánt bútort, egyéb lomot lerakni tilos.
(2) A közterületen lévő utcabútort, berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb
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növényt beszennyezni, rongálni tilos.
(3)  Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi,
köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a
szállító, ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az köteles elvégezni, akinek
érdekében a szállítás történt.
(4) A karácsonyi ünnepek után január 1. és január 20. közötti időszakban a fenyőfát a
hulladékgyűjtő edények mellett, vagy az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni. Ettől
eltérő időszakban fenyőfát közterületen elhelyezni tilos.
5. § Az önkormányzat megbízásából kihelyezett köztéri kézi hulladékgyűjtő edényben
csak a kézben összegyűjtött, kizárólag gyalogos forgalomban feleslegessé váló szemét
helyezhető el.
6. § Téli útüzemeltetést követően május 1-ig az ideiglenesen kihelyezett szóróanyag tároló
edényeket, zsákokat össze kell gyűjteni.
7. § Az önkormányzat a közterület-felügyelet, szükség szerint a polgárőrség, valamint a
rendőrség  bevonásával,  a  hulladékgazdálkodási  hatósággal  együttműködve,
rendszeresen  ellenőrzi  a  város  közterületeit,  az  elhagyott  és  jogellenesen  elhelyezett
hulladékok és a hulladékot jogellenesen elhagyó személyek felderítése érdekében. 
8. § Az önkormányzat a közterületeken és az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb más
területeken  elhagyott  és  jogellenesen  elhelyezett  hulladékot  –  a  hulladék  valódi
birtokosának és a terület valódi használójának hiányában - az arra engedéllyel rendelkező
közszolgáltatóval, szolgáltatóval vagy más, jogosult szervezettel külön szerződés alapján
30 napon belül elszállíttatja.
9. § Aki e rendeletet megsérti, külön jogszabály alapján közigazgatási bírsággal sújtható. 
10. § Ez a rendelet 2021. május …-n lép hatályba. Hatályát veszti Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
szóló 4/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete.

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
polgármester          jegyző

Záradék: A rendelet 2021. május …-n kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
jegyző
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