
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel 

módosított 
 

35/2004. ( VII.16. ) 
 R E N D E L E T E 

 
A KÖZTISZTASÁGRÓL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL ÉS 

A SZERVEZETT KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL  
 

( módosításokkal egységes szerkezetben ) 
 
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete a hulladékgazdálkozásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 20-
23. §-ai és 31.§. (2.) bekezdése felhatalmazása alapján, figyelemmel a törvényben, valamint az 
1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM. együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
I. fejezet 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. §. 

 
A rendelet célja, hogy Kunhegyes Város területén meghatározni a köztisztasággal kapcsolatos 
szabályokat és biztosítani a város köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes 
végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 
 

2. §. 
 
E rendelet hatálya Kunhegyes város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 
 

3.§. 
 
A település kultúrált környezetének megtartása, valamint a köztisztaság biztosítása első rangú 
közegészségügyi érdek, ezért ezek fenntartásában mindenki köteles tevőlegesen 
közreműködni az általa okozott, illetve felfedezett szennyező forrásokat megszüntetni. 
 

4. §. 
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok kezelésére, és  
a települési folyékony hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására. 
 

5. §. 



 
(1) A képviselő-testület a város területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján 
biztosítja. 

 
A fenti közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan 
tulajdonosa, használója, bérlője, (továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon 
keletkező szilárd hulladék elhelyezéséről - a jelen önkormányzati rendeletben 
meghatározott módon – a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles biztosítani, ha a 
jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik. 

 
(2)  A szervezett közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni és a jelen 

rendelet szerinti díjat a szolgáltatónak megfizetni. 
 

6. §. 
 
A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 
környezet (különösen közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, 
illetőleg magatartástól tartózkodni. 
 
 

II.  fejezet 
 

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 
 

7. §. 
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
 

a, Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda        
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosság-mentességről. 

 
b, az a) bek.-ben foglalt területen a fák és bokrok nyeséséről, kiemelten a kereszteződések 

közelében lévőkről, melyek a közúti forgalomra nézve a kilátást zavarhatják. 
 
c,  A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 
 
d,  A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. 
 
e, Saroktelkek esetén a telek tulajdonosa (használója, kezelője) köteles a telekingatlan 

mindkét úti oldalán a közterületet és járdát a közút széléig tisztántartani 
       
f, Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

 



g,  A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, ha az ingatlan 
tulajdonos a tisztántartásnak nem tesz eleget a Polgármesteri Hivatal a munkálatokat 
elvégezteti és a tulajdonos felé továbbszámlázza. 

 
(2)  Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 

egységek előtti járda- szakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig 
terjedő teljes területet  a tulajdonos köteles tisztántartani. 

 
(3)  Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban 

szükség szerint legkésőbb reggel 7 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az 
összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni. 

 
(4)  A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető. 
 
(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka, stb. céljára) 

történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 
köteles tisztán tartani. 

 
    (6)   Közhasználatú zöldfelületek jogszabályon vagy hatósági határozaton - közterület-

használati határozaton, építési engedélyen - alapuló, más célú használata esetén a 
kérelmező feladata a növényzet, valamint a berendezések és felszerelések szükség szerinti 
áttelepítése és pótlása. A kérelméhez írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy e 
munkákat saját erőből el tudja-e végezni. Amennyiben ezeket saját erőből nem képes 
elvégezni, úgy a munkával más, erre a munkára szakosodott céget (vállalkozót, 
fenntartót) kell megbíznia, s a megbízást az engedély iránti kérelemmel együtt be kell 
mutatni a Polgármesteri Hivatalban.                                                      

 
8. §. 

 
(1)  Az ingatlan tulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti 

hulladékot, a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő tartályban kötelesek 
elhelyezni. Amennyiben a szokásos mennyiségűnél nagyobb mennyiségű szemét 
keletkezik, annak a hulladék lerakó telepre történő elszállításáról a tulajdonos köteles 
gondoskodni. 

 
(2)  Az ingatlan tulajdonosa a keletkezett veszélyes hulladékot köteles elkülönítetten gyűjteni, 

azok nem helyezhetők el a kommunális hulladék gyűjtésére használt gyűjtőedénybe és 
nem keverhetők össze a települési szilárd hulladékkal.  

 
(3) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításáról, felmosásából keletkezett szennyeződést, 

szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg 
beleönteni. 

 
 

9. §. 
         

(1)  Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. 
Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület 



beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás 
során nyomban megtisztítani. 

(2)  Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a  fákat és a  járdákat, 
valamint a közterületi létesítményeket védőburkolattal kell ellátni. A rongálódásból 
keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. 

 
(3)  Közterületen a gépjárművek mosása tilos! 
 
(4)  A gondozott közterületi zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon 

károsítani tilos !  
 

10. §. 
 
(1)  Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármilyen szeméttel, (szennyvízzel, vizelettel, 

emberi vagy állati ürülékkel ) beszennyezni tilos ! 
 
(2) Az ebek és más háziállatok által okozott szennyezés eltakarításáról a tulajdonos 

haladéktalanul  köteles gondoskodni.   
                                                                     

11. §. 
 
(1) Közterületen - sportpálya környéke kivételével - tökmag, valamint napraforgó mag 

árusítása tilos ! 
 
(2) Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles 

gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról. 

 
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált 

járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni. 
 
(4) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 
 
      - útkereszteződésben, 
      - útburkolati jeleken, 
      - járdasziget és járda közé, 
      - a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
      - közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, pld. 
        lámpaoszlop, hirdető oszlop, stb. köré), 
      - a kapubejárat elé, annak szélességében. 
      - gyalogos közlekedési útvonalon.  
 
(5) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid 

tartalmú (pld. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a 
vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezeknek az 
anyagoknak a tárolása tároló edényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. 

 
(6)  Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén 

tilos! 



 
(7) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlanja előtti járdáról, ha szükséges naponta 

többször köteles eltakarítani a havat. 
 
 
 
 

12. §. 
 
(1)  A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása 

tilos ! 
 
(2)  Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! 

 
(3) A közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) kivágása rügyfakadástól lombhullásig 

nem engedélyezhető, kivéve csak nagyon indokolt esetben (ha életet vagy vagyontárgyat 
veszélyeztet). 

  
(4)     Közhasználatú zöldfelületek megjelenési formájának megváltoztatása (fa, cserje ültetése, 

ifjító metszése, gallyazása, kivágása) bejelentésköteles tevékenység és csak jegyzői 
tudomásulvétel esetén végezhető. A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 
-         a bejelentő nevét, címét, 
-         az elvégzendő munka pontos helyét (szükség esetén vázlatrajzzal), 
-         az elvégzendő munka rövid leírását, 
-         a kivágandó vagy ültetendő fa faját, korát, méreteit. 

 
 A fakivágás bejelentését meg kell ismételni, ha a tudomásulvételét követő egy éven belül 
nem végezték el a fakivágást. 

  
(5)     A fakivágás során be kell tartani a más jogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseit is. 
  
(6)    Az engedéllyel kivágott fa megfelelő mértékű pótlásáról az engedélyt kérő köteles 

gondoskodni. A város területén „vattázó-termésű” nyárfaegyedet ültetni nem szabad.  
 
(7)     Utcai fasor és épület közelében lévő fák környezetében építési tevékenység csak úgy 

folytatható, hogy az a fasort vagy fát ne károsítsa. 
  
(8)   A fák gallyazása az adott közmű tulajdonosának (kezelőjének) a kötelessége, ha a 

gallyazás a légvezetékek biztonságos üzemeltetésének biztosítása, illetőleg hibaelhárítás 
miatt szükséges. 

 
 A közterületen a fák gallyazását, szükség szerinti csonkítását, illetve kivágását a 
„Kunhegyes Városért Közalapítvány” végzi.   

 
(9)  A város parkjainak és gondozott füves területeinek  rendeltetés ellenes használata tilos ! 
 
(10) Gyermekjátszótereken ebeket sétáltatni még pórázon is tilos ! 



 
 

III. fejezet1 
 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, HULLADÉKKEZELÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS 

 
13. §. 

 
(1)  Települési szilárd hulladékot, ezen belül települési háztartási hulladékot és egyéb szilárd 

hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, 
a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni 
és ártalmatlanítani.  

 
(2)  Nem minősül települési hulladéknak a különleges ( veszélyes ) hulladék, az állati hulla, 

trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék, a 
nagyméretű, eredeti alakjában a szabványos gyűjtő edénybe nem helyezhető göngyöleg. 

 
(3)   Az Önkormányzat által kijelölt települési szilárdhulladék ártalmatlanító hely: Tiszafüredi 

Regionális Hulladéklerakó. 
 
(4) Az Önkormányzat által kijelölt hasznosítható hulladék begyűjtő hely: Tiszafüredi 

Regionális Hulladéklerakón található válogatócsarnok. 
 

14. §.  

 
(1)  A rendelet hatálya Kunhegyes Város Önkormányzatának közigazgatási területén az 

állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató a 
magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 

 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére 

jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás 
tekintetében a Remondis Tisza Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató).  

 
(3)  A szolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltatást 

igénybe venni. 
 
(4) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, 

illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. 
A közszolgáltató egyébként valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles 
teljesíteni. 

 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata a 
környezetvédelmi előírások megtartása mellett - az önkormányzati rendeletben előírt 
módon - a  települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a 

                                            
1 A rendelet III. fejezetét az 1/2007.(I.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2007. február 1-i hatállyal módosította. 



hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény 
üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 
 
A közszolgáltató a telephelyén köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a 
keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az 
ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésre bocsátani, - kivéve a gazdálkodó 
szervezeteket - a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az 
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles 
igazolni. 

  
 A gyűjtőedényzetek szabványméretű 120, 80 és 60 literes edényzetek. A gyűjtőedényzet 

terjedelmén túl keletkező hulladékok kihelyezése az erre a célra rendszeresített a 
közszolgáltató logójával ellátott hulladékgyűjtő zsákok igénybevételével valósulhat meg. 

 
 A 60 l-es gyűjtőedények szállítása a következő feltételek esetén biztosítható 

- egyedülálló személy vagy 
- komposztáló használata esetén. 

 
A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és 
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és 
esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a közszolgáltató köteles 
gondoskodni. A nem rendeltetésszerű használat miatt szükségessé vált javítás díja az 
edényzet használóját terheli.  

 
(6)   A háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a közszolgáltató által megadott 

szállítási napon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.  
 

(7) Csak olyan műszaki állapotú gyűjtőedények használhatók, amelyekkel biztosítható a 
zavartalan, biztonságos, szóródás- és pormentes hulladékürítés a szállító járműbe.  

  
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a 
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető 
legyen, a zöldterület és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. 
  
A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényzetben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles 
kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az 
ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt 
biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

 
(8) Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedénybe elhelyezhető települési 

szilárd hulladékok súlyának felső határa:  
  

 a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 10 kg, 
 b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 
 c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 
 d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb  150 kg 



 
 

(9)  Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a 
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó 
mennyiségű  alkalmi hulladék gyűjtésére – a közszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni, 
 annak vagyon és állagmegőrzéséről gondoskodni. Az igénybeveendő gyűjtőedények, 
illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet  melléklete tartalmazza. 

 
 Az ingatlantulajdonos a lakóövezetben alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust 
 és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd 
 hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. 
 

Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 
Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében 
szabályozott útkezelői hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-
használati engedély alapján lehet. 
 
Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, elhelyezni. A gyűjtőedényt 
legfeljebb a szállítási napon 06:00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a 
tartósan engedélyezett elhelyezést, és ezt követően a szállítás napján 20:00 óráig a 
közterületről el kell távolítani. 

 
(10) A rendszeresített gyűjtőedények biztosítása alól – kérelemre – a jegyző mentességet adhat 

annak a szolgáltatást megrendelő egyfős háztartásban élő ingatlantulajdonosnak, aki 
hozzátartozójával, vagy a szomszédos ingatlan tulajdonosával (használójával, 
kezelőjével) írásbeli megállapodást kötött a hulladék befogadásáról. 

 
(11) A hulladékgyűjtő tartályban nem szabad mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes 

hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással 
foglalkozó dolgozó testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki 
berendezésével érintkezve rongálódást idézhet elő, és ártalmatlanítása során 
veszélyeztetheti a környezetet. 

 
(12) Ha a közszolgáltató dolgozói észlelik, hogy a tartályban olyan anyagot, tárgyat 

helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, annak elszállítását meg kell 
tagadniuk és a közszolgáltató az esetről jelzéssel él a Polgármesteri Hivatal felé.  

 
Az edény használója köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról 
minimum havi egy alkalommal. 
 
 A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 



A közterületen elhelyezett valamennyi szelektív gyűjtőedény rendszeres tisztántartásáról, 
rendeltetésszerű használatáról és állagmegóvásáról a közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 

 
(13) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, 

vagy befagyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az 
így okozott esetleges kárt megtéríteni. 

 
(14)  Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről 
 
 a) a Hgt. 13. §-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
 b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a 

 közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi 
 felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ban 
 meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

 
 A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a 

Szolgáltató és a 14. §. (1) -ben részletezett azon személyek és szervezetek, akik a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeiket nem a közszolgáltatóval kötött 
szerződés alapján teljesítik, kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra 
kijelölt – a 13. §. (3) és (4) -ben részletezett - hulladékkezelő létesítményben végezhetik, 
illetve végeztethetik. 

 
 A hulladék ártalmatlanításáról a 14. § (2) bekezdésben megjelölt szervezet köteles 

gondoskodni. 
 
(15) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből a kihelyezést követően a hulladékokat 

átválogatni és onnan bármilyen hulladékot kivenni tilos! 
 

15. §
2
. 

 
(1) A közszolgáltatás ellátásáért fizetendő díjat a képviselőtestület állapítja meg ezen 

rendelet mellékletében. Az önkormányzat a közszolgáltatási díj összegét évente 
felülvizsgálja. A közszolgáltatási díj beszedését, valamint a hulladékkezeléssel 
kapcsolatos ügyintézést a közszolgáltató végzi.  

 
(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a 

hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. A szolgáltatásért a 
közszolgáltatást megrendelő a mellékletben szereplő díjat fizeti.  

 
(3) A közszolgáltatás díj negyedévente kerül kiszámlázásra, a beszedése díjbeszedő útján 

történik. Lehetőség van havi pénzintézeteken keresztül csoportos beszedési megbízással 
történő teljesítésre is.  

                                            
2 A rendelet 15. §-át a 24/2009. (XII.23.) Ör. Rendelet 2. §-a 2010. január 1-i hatállyal a (8) 
bekezdéssel kiegészítette.  



 
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató 
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
rendelkezésre állást igazolja.  

  
(5)  Kérelemre maximum 50 %-os mértékben mérsékelhető a fizetendő közszolgáltatói díj, 

azon 70 év feletti egyedül álló személynek esetében, akinek jövedelme a mindenkori 
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 

 
(6)  Az (5) bekezdésben foglalt esetekben döntéshozatalra a Polgármester jogosult. 
 
(7) Nincs helye közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség megállapításának, ahol nem lakott 

az épület és ennek tényéről, várható időtartalmáról a szolgáltatás korábbi igénybevevője 
előzetesen írásban értesíti a szolgáltatót, illetve lakatlannak tekinthető az a lakás, mely 
– a lakásnyilvántartás adatai szerint – senkinek sem lakó-, vagy tartózkodási helye és a 
lakást ténylegesen nem használja senki. A lakatlanság tényét a jegyző igazolja.  

 
(8)  Az üdülőingatlanok, amennyiben nem veszik igénybe a szolgáltató gyüjtőedényét, úgy a 

szolgáltató – azonosító jelével ellátott 120 literes zsákot vehet igénybe. A szolgáltató 
azonosító jelével ellátott 120 literes zsák igénybe vétele esetén az ingatlantulajdonos 
köteles, tárgy év április 30-ig minimum 13 db, a szolgáltató azonosító jelével ellátott 
120 literes zsákot megvásárolni. Azon ingatlantulajdonosok, amelyek nem vásárolják 
meg a 13 db szolgáltató azonosító jelével ellátott zsákot, azok fél éves díjról szóló 
számlát kapnak. A tárgyévben megvásárolt zsákok a tárgyévben használhatóak fel. 

 

Az erre a célra megvásárolt zsákok, az üdülő ingatlanok számára a rendszeres 
hulladékszállítást valósítják meg. 

16. §. 

 
  (1)  A közszolgáltató előre meghirdetett időpontban évente 2 alkalommal, 1-1 napos 

lomtalanítást végez. A lomtalanítás alkalmával köteles begyűjteni a háztartásban 
termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékot. A lomtalanításkor 
elszállítható hulladék közterületre a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy 
helyezhető ki, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne 
veszélyeztesse. Nem rakható ki építési törmelék, veszélyes hulladék, járműroncs, 
kommunális hulladék, állati tetem.  

 
(2) A lomtalanítási akciót időpontját a Kunhegyesi Híradó című helyi kiadványban a 

közszolgáltató köteles előre meghirdetni. 
 

 

17. §. 

 
(1)  A közszolgáltatást igénybevevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését 

célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített 
gyűjtését igényelő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben. 

      A hulladékmennyiség csökkentésének módját a helyi hulladékgazdálkodási terv 
tartalmazza. 



 
(2)  Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. Avart 

és kerti  hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy 
az  emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon. 

 
(3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül 
végezhető. 

 
(4) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény 

tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. 
 

(5) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 

 
(6) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - 

bármilyen más okból eredően kigyullad. 
 

(7) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi 
célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók. 

 
(8) Nyílt téri égetéssel járó tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak szerint 

végezhető. 
 
(9)  A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 

igénybe vehető. 
 
(10)  A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

 

IV. fejezet3 
 

KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

18. §. 
 
A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken - amennyiben azok a közösség 
számára megnyitottak - a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a jegyző a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 
 
 

19. §. 

 
(1)  Szabálysértést követ el az aki, 
 

                                            
3 A rendelet IV. fejezetét az 1/2007.(I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2007. február 1-i hatállyal módosította.  



a, az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja 
rendben, gyomtól gaztól nem tisztítja meg, 

b,  a korábban használt és jelenleg rekultiváció alatt álló szeméttelepen szemetet, 
mérgező, robbanó, sugárzó és fertőzést keltő anyagot helyez el, valamint a 
szeméttelepen nem hivatalos céllal tartózkodik, 

c,  szemetet felhalmoz, 
d, a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 
e,  a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról, 
 
f, az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó, eltakarításáról, síkosság-

mentesítéséről) nem gondoskodik, 
g, az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 
h,  a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt 

gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 
i, az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el 
j, a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon 

rakja le, havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 
tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, 
felszerelés tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

k,  gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
l, szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-

lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 
m,  közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély nélkül 

használja, 
n, közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és 

berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, 
o,  a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
p,  közútra, útpadkára, közterületre salakot, építési törmeléket, mezőgazdasági terményt, 

egyéb tárgyat 72 órát meghaladó időtartamon túl engedély nélkül tárol, 
q, alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 

gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
r, a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezi, 

s, a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul 
nem gondoskodik, 

t, avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint 
végzi, valamint háztartási hulladékokat nyílt téri, illetőleg háztartási 
tüzelőberendezésben éget, 

u, A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogat 
 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 

tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg - 
szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 
(3) A bírság megfizetése nem mentesít az egyéb szabálysértési, büntetőjogi, továbbá a Ptk. 

339.§. alapján érvényesíthető kártérítési felelősség; valamint a tevékenység 



korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, 
a helyreállítási kötelezettségre, valamint közterület-használati díj fizetésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítése alól.” 

 
V. fejezet4 

 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
20. §. 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából : 
 
1) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, 

ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek 
segítségével) lebontható. 

2) Fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező 
települési szilárdhulladék mennyisége.  

3) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, 
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, 
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 

4) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására 
vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. 

5) Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai 
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai 
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele 
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi 
egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, 
illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy 
felszín alatti vizeket. 

6) Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. 
7) Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban 

együtt: ingatlantulajdonos)  
8) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és 
az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára 
átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a 
közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: 
a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri 
szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

9) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért 
fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 
megállapított díj. 

10) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató 
által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 

                                            
4 A rendelet V. fejezetét az 1/2007.(I.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2007. február 1-i hatállyal módosította. 



Nem értendő bele az építési törmelék, a zöldhulladék, a hasznosítható hulladék és a 
veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladékok 

11) Közszolgáltató: a Kunhegyes Város Önkormányzatának közigazgatási területén a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet 
szerint kizárólagosan feljogosított és kötelezett hulladékkezelő 

12) Települési közszolgáltatással ellátott terület: Kunhegyes Város Önkormányzatának 
közigazgatási területe.  

13) Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

14) Települési szilárd hulladék: 
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -veszélyesnek nem 
minősülő szilárd hulladék. 

15) Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd 
hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és 
kiszolgáló létesítmények összessége. 

16) Zöld terület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). 
17) Veszélyes hulladék: a Hgt. 2. sz. mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy 

többel rendelkező, illetve ilyen összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, 
koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Pl.: 
robbanó, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló vagy izgató, mérgező, fertőző anyagok stb. 

                                                 
                 

VI. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

21. §5 
 
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 6/2004. (III.25.) számú Önkormányzati rendelet. 

 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző 

rendelkezést nem tartalmaz. 
 
Kelt: Kunhegyesen, 2004. július 15.  
 
 
 

Kontra József                                            Rentzné dr. Bezdán Edit 
                 polgármester                                                                    jegyző 

                                            
5 A rendelet 21. §-át új, (2) bekezdéssel kiegészítette a 17/2009.(IX.16.) Ör.rendelet 10.§-a 2009.szeptember 16-i hatállyal.  



 
 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV.09.) rendelete 
24.§. (1)-(2) bekezdése alapján 2004. július 15-én. 
 
 
        Rentzné dr.Bezdán Edit 
        jegyző 
 
   

Melléklet a 35/2004. (VII.16.) rendelethez6 
 

 
 

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ RENDSZERESÍTETT 
GYŰJTŐEDÉNY TÍPUSOK 

 
I. Lakóövezetben rendszeresített MSZ 840 EN szabványnak megfelelő gyűjtőedény 
típusok: 
 

a) 60 literes gyűjtőedény 
b) 80 literes gyűjtőedény 
c) 110 literes gyűjtőedény 
d) 120 literes gyűjtőedény 
e) 240 literes gyűjtőedény 
f)      1100 literes gyűjtőedény 
 

II. Kiegészítésként: 
Szolgáltató jelzésével ellátott műanyagzsák 
 

LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSI NETTÓ DÍJAK 
 

Díjfizetési időszak: 2011. január 01-től – 2011. december 31-ig 
 

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja: 
 

Gyűjtőedény Ft/ürítés 
60 literes 300 
80 literes 320 

110 literes 365 
120 literes 365 
240 literes 730 

1100 literes 3 552 

                                            
6 A rendelet mellékletét a 24/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. január 1-i hatállyal módosította. 



 
A fenti díjakat a jelen rendelet hatálybalépésekor 25 % ÁFA terheli. 
 

II. Zsákos szolgáltatás díja, mely tartalmazza a zsák és az abban elhelyezett hulladéknak 
az ártalmatlanításra történő elszállításának díját  

400 Ft/zsák 
A fenti díjat a jelen rendelet hatálybalépésekor 25 % ÁFA terheli. 
 

III.  Egy darab edényzetre vonatkozó negyedéves közszolgáltatási díj számítása: 
 

edényzet egyszeri ürítési díja x heti ürítés szám x 52 
4 
 
 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak 
 
1.) Kukatartályok esetében lakossági:   
     120 literes kukatartály esetén: 365 Ft+ÁFA/ürítés 
       80 literes kukatartály esetén: 320 Ft+ÁFA/ürítés 
       60 literes kukatartály esetén: 300 Ft+ÁFA/ürítés 
 

2.) A szilárd hulladék ártalmatlanító telepen a nem szervezett  
 szállítással összegyűjtött hulladék lerakási díja:   
 Lakossági: 8 800 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 Közületi: 11 500 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 
 Zöldhulladék lerakási díja:   
 Lakossági: 2 300 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 Közületi: 4 400 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 
 Inert hulladék lerakási díja:   
 Lakossági: 1 500 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 Közületi: 3 700 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 
        Talaj lerakási, deponálási díja: 
        Lakossági: 550 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
        Közületi: 1 500 Ft+ÁFA/tonna/alkalom 
 
 
 
 

 


