
Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (II. 21.) rendelete 

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 
 
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, illetve 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi 
és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 

A RENDELET HATÁLYA 

 
1. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, 

szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a Ht. 
2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek. 

 

II FEJEZET 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

2. § 

 

(1) Nagyhegyes Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak 
szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a Debreceni Hulladék 
Nonprofit Közszolgáltató Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) útján gondoskodik. A hulladék 
lerakása a Debrecen, Vértesi úti hulladéklerakó telepen történik.  

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki:  
a) az ingatlan használó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, 

vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi 
elszállítására;  

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente 
kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított 
szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;  

c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. 

 



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai 
 
3. § 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nagyhegyes Község közigazgatási területére terjed ki, 

beleértve Elep településrészt, valamint a Keleti-főcsatorna és a Kadarcsi-tó melletti külterületi 
ingatlanokat (továbbiakban: üdülőingatlan). 

(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a szolgáltató részéről történő ajánlattétellel 
megkezdődik. 

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató 
az ingatlan használót – a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – köteles értesíteni.  

(3) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének 
megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, illetve helyben 
szokásos módon felhívás útján tájékoztatta. 

 
5. § 

 
(1) A hulladékszállítás hetente egyszer, hétfői napon történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a 

hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlan 
használókat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a 
lakosságot értesítenie. 

(2) Az üdülőingatlanok esetén a közszolgáltatás április 15. és október 15. között vehető igénybe. 
(3) A közszolgáltatás ellátásának részletes rendjét, gyakoriságát és a gyűjtőszigetek elhelyezkedését a 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

6. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet 
űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt, a papír, műanyag, üveg szelektív gyűjtésére 
szolgáló gyűjtőedényt köteles igénybe venni.  

(2) Az igénybe veendő gyűjtőedények típusát a keletkező hulladék mennyiségéhez, és az ürítés 
gyakoriságához igazodva kell meghatározni.  

(3) A választható gyűjtőedény típusok: 120 liter, 750 liter, 1100 liter. 
 

17. § 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei: 
a) a szerződés tárgya, 
b) a közszolgáltató kötelezettségei, 
c) az ellátásrét felelős kötelezettségei, 
d) a közszolgáltatási díj beszedése, 
e) a közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei, 
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f) a teljesítés ideje és igazolása, 
g) a szerződés időtartama, 
h) a szerződés módosítása, 
i) a szerződés megszűnésének esetei. 

 
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 
8. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e 

rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre 
szorítani,  

b) a települési hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való 
átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást 
igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni 
és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a 
szolgáltatónak.  

(3) 2 
(4) Az ingatlanhasználó köteles írásban, legalább 3 nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha 

ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék 
keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt 
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához 
alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az 
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.  

(5) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg 
az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (4) bekezdésben foglalt 
bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé 
kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj 
alkalmazásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg köteles értesíteni.  

(6) 3Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 
és arra közszolgáltatást igénybe venni.  

(7) A közszolgáltatást igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki 
magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladék keletkezésének hiányában nem, illetve 
csak részben veszi igénybe.  

 
9. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében 
meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.  

2 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
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(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató 
által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától 
lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.  

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell 
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza.  

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 
10. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztán-tartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztán-tartásáról.  
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 

befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet 
kiüríteni, az ingatlanhasználó a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve 
használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy 
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy 
más személyek életét, testi épségét, egészségét.  

 
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
11. § 

 
(1) A közszolgáltató köteles e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett, a szolgáltató által 

rendszeresített gyűjtőedényekben elhelyezett, hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint 
rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai 
környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. A hulladék elszállításának és 
ártalmatlanításának kötelezettsége kiterjed az ingatlantulajdonosoknak rendelkezésre bocsátott, és a 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett szelektív gyűjtőedényekre. 

(2) A települési kommunális hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Debreceni Regionális 
Hulladéklerakóban, mint hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni. 

 
12. § 

 
(1) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez a rendszeresített és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére 
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül. Az ingatlantulajdonos 
vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.  

(2) Az átadott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a szolgáltató végzi. 
Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy javítást a szabványosított gyűjtőedény rendeltetésszerű 
használtat során bekövetkezett elhasználódást teszi szükségessé.  

 
13. § 

 
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról 

a közszolgáltató köteles gondoskodni.  
(3) A gyűjtőedényben 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 
ingatlanhasználót terheli.  

 
Lomtalanítás 

 
14. § 

 
(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente kettő alkalommal, az 

önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, a közszolgáltatás keretében - külön díj 
felszámítása nélkül - gondoskodik. 

(2) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék elszállítására köteles.  
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.  
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a gyalogosforgalmat 

ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a 
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 
A közszolgáltatás szünetelése 

 
15. § 

 
(1) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben 

szüneteltethető vagy korlátozható.  
(2) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki 

sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. 
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak, 

legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.  
(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul 

köteles bejelenteni a szolgáltatónak.  
(5) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, 

a szolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az 
ingatlanhasználó pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.  

 
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 

 
416. § 

 
Az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

 
17. § 

 
(1) Az üdülőingatlanok esetén a hulladék elszállítása a rendszeresített közszolgáltató emblémájával, 

cégjelzéssel ellátott, műanyag zsák biztosításával történik.  
(2) Amennyiben az üdülőingatlan használó a közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki a 

hulladékát, az április 15. és október 15. közötti időszakban a közszolgáltató köteles azt elszállítani. 
(3) Az október 15. és április 15. közötti időszakban az üdülőingatlan-használó köteles gondoskodni a 

keletkezett hulladék összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve saját költségén a térségi hulladéklerakóba 
történő elszállításáról.  

 
Közszolgáltatási díj 

 
18. § 
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(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató negyedévente számlázza ki. 
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére közvetlenül vagy az általa 

megbízott díjbeszedő útján - a teljesített szolgáltatás alapján, számla ellenében - a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. 

(3) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a 
közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az ő részére a közszolgáltatást felajánlotta, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja.  

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással 
kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a 
szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a mulasztását pótolta.  

 
Díjfizetési kedvezmények 

 
19. § 

 
A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013. (XII. 19.) 
számú önkormányzati rendeletének 20. § (1) bekezdésében foglalt jogosultaknak díjfizetési mentességet 
állapít meg oly módon, hogy a közszolgáltatás díját számla ellenében az önkormányzat egyenlíti ki a 
közszolgáltató felé. 
 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek 
 

20. § 
 
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlan használó személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén 
annak nyilvántartása.  

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles 
eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének  

(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan használók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.  
(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik 

az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.  

(6) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak 
megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék 
megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti. 

 
III. FEJEZET 

 
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

 
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 

21. § 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos 
feladatai: 

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles 
területsávnak), a járda melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 



burkolt területeken a hó eltakarítása és síktalanítás, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése 
van, a fenti feladatok minkét irányra vonatkoznak, 

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartása, gyommentesítése, 
c) a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - 

közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között 
fele-fele arányban oszlik meg, 

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződésektől való megtisztítása.  
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles e 

rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról 
gondoskodni.  

 
522. § 

 

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 

23. § 

(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, 
illetőleg ha a járda mellett földsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az ingatlantulajdonos 
köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról, a 
burkolt területen a síktalanításról és a hó eltakarításról gondoskodni. 

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban 
legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás 
előtt összetakarítani. 

 

24. § 

(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból 
keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. 

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője 
köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 
üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének 
tisztán-tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotában történő visszaadásáról. 

 

Síktalanítás és hóeltakarítás 

25. § 

(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon, fűrészporon) kívül 
az ingatlantulajdonosok klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szert nem alkalmazhatnak. Az 
önkormányzati tulajdonú úttest síktalanításához klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. 
konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijutásának mértéke 40 g/m2-
nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell 
tárolni.  

(2) Hórakást tilos elhelyezni: 
a) útkereszteződésben, 
b) útburkolati jelen, 
c) járdasziget és járda közé, 
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
e) kapubejárat elé, 
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény 

(lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.). 
 

5 Hatályon kívül helyezte18/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
                                                 



IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

26. § 

(1) Ez a rendelet a 2014. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A Rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Nagyhegyes Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a közterületek tisztán-tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 5/2005. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete, Nagyhegyes Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 14/2005. (IV. 20.) 
önkormányzati rendelete, valamint Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodásról szóló 1/2001. (I. 17.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 Bajusz Istvánné        Dr. Kovács Gergely 
   polgármester        jegyző 
 
A rendelet kihirdettem: Nagyhegyes, 2014. február 21. 
 
  Dr. Kovács Gergely 
           jegyző 



1. számú melléklet Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2014. (II. 21.) 
rendeletéhez 
 
 

Hulladékgyűjtés rendjéről, gyakoriságáról, a gyűjtőszigetek helyéről 
 
 
A közszolgáltató a rendszeres hulladékgyűjtést az alábbi időpontokban, az alábbi gyakoriságban végzi: 
 
Nagyhegyes belterület:  hétfő 06,00-14,00 óráig (hetente) 
 
Elep:  hétfő 06,00-14,00 óráig (hetente) 
 
Keleti-főcsatorna, Kadarcsi-tó: hétfő 06,00-14,00 óráig (április 15-től október 15-ig)  
 
Szelektív edényzetek: folyamatosan kéthetes körjáratban frakciónként 
 
 
 
Gyűjtőszigetek helye: 
 
1. Micsurin utca, Kossuth utca kereszteződése   3 frakciós 4 edényzetes sziget 
2. Ady Endre utca, Zrínyi utca kereszteződése   3 frakciós 4 edényzetes sziget 
3. Jókai utca, Kossuth utca kereszteződése   3 frakciós 5 edényzetes sziget 
4. József Attila utca Veres Péter utca kereszteződése  3 frakciós 4 edényzetes sziget 
5. Nyugati utca, Kossuth utca kereszteződése   3 frakciós 4 edényzetes sziget 
6. Kereszt utca, Bem J. utca Bartók B. utca közötti része  3 frakciós 4 edényzetes sziget 
7. Elep Orvosi rendelő előtti terület   3 frakciós 4 edényzetes sziget 
8. Kossuth u. 30/a előtti parkoló  3 frakciós 4 edényzetes sziget 
 
 


