Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a., pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, határai
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Füzesabony város közigazgatási területén
a) az e rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra,
b) a közterületek tisztántartására és a köztisztasággal, köztisztasági szolgáltatással
összefüggő tevékenységekre,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlanhasználókra, a
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Füzesabony Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében,
hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban Ht.) rögzített elveknek
megfelelően – teljesítse, a rendeletben foglaltak szerint kötelezően ellátandó és igénybe
veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.
2.§ (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az NHSZ
Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5350. Tiszafüred, Húszöles út
149. a továbbiakban: Közszolgáltató) útján gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról
részletes közszolgáltatási szerződésben állapodik meg, amely tartalmazza a
közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, teljesítésének területi kiterjedését, a
közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak rögzítését, hogy
a Közszolgáltató vállalta a közszolgáltatás teljesítését.
(3) A közszolgáltatás végzésére kizárólag az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság jogosult és köteles.
(4) Közszolgáltató a begyűjtött települési hulladékot a Tiszafüred településen lévő
Tiszafüredi Regionális Hulladéklerakó helyre szállítja, s a hulladék kezeléséről,
ártalmatlanításáról is itt gondoskodik.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje, módja
3.§ (1) A háztartási hulladék szervezett elszállítása hetenként egy alkalommal történik, a
Közszolgáltató által az ingatlanhasználóval közölt napon, melynek igénybevétele kötelező.
Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a
Közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat a
változást megelőzően 8 nappal.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos
jogviszony nem természetes személy ingatlanhasználó esetében szerződés megkötésével,
természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok
esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének a
Közszolgáltató felé történő bejelentéssel tesz eleget az ingatlanhasználat megkezdésekor
vagy annak módosulásakor.
4.§ A vegyes hulladék gyűjtése és átadása szabványos, megfelelő minőségű, alábbi
gyűjtőedényekben történik:
a) Hetente és lakásonként elszállításra kerülő háztartási hulladék szokásos mennyisége 120
liter.
b) Az arányosság elvének megfelelően azon háztartások, amelyekben a keletkező
háztartási hulladék vélelmezhetően a szokásos mennyiségnél kevesebb, 60 literes
szabvány műanyag edényt is használhatnak hulladékgyűjtésre.
c) Többlakásos lakóépületeknél 1100 literes/10 lakás gyűjtőedény használható és heti
egyszeri ürítésére kerül sor, vagy
d) Az önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyéni vállalkozók, közületek,
gazdálkodó egységek, társasházak a képződő háztartási hulladéknak megfelelő, 120, 240,
770 vagy 1100 literes űrmértékű edényzetről kötelesek gondoskodni.
5.§ (1) A hulladékgyűjtő edénybe csak a háztartási hulladék fogalmába tartozó hulladékot
lehet elhelyezni. Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltatással foglalkozó dolgozók egészségét, testi
épségét.
(2) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék
helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az
emblémázott zsák beköthető legyen.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a
jármű- és gyalogosforgalmat. A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényt közterületre
csak a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni. Ürítés után a
hulladékgyűjtő edényzetet annak használója a közterületről köteles ingatlanára
visszahelyezni.

(4) A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet
szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. Ebben az
esetben a Közszolgáltató köteles a karbantartási munka, és javítás időtartamára
helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(5) A szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező hulladék eseti
összegyűjtése a Közszolgáltató által díj fizetése mellett biztosított emblémázott
gyűjtőzsákban történik. A zsákok ára az elszállítás díját is magában foglalja.
(6) A heti szokásos mennyiséget meghaladó háztartási hulladék elszállítására a
szolgáltatóval külön megállapodás köthető, e célra a szolgáltatótól hulladékgyűjtő tartály
is bérelhető.
6.§ (1) Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel az ingatlanon nem rendszeresen
képződő és a szabványosított gyűjtőedényben el nem helyezhető – nagyobb méretű
hulladék elszállítására - lomtalanítást kell végezni. A lomtalanítás végrehajtását a
Közszolgáltató a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és ütemezés szerint köteles
ellátni.
(2) Az évi két lomtalanítási napon a Közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a
hulladékot.
3. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogai és
kötelezettségei
7.§ (1) A Közszolgáltató kötelessége:
a.) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő
edényben/zsákban elhelyezett vegyes hulladékok begyűjtése, elszállítása, kezelésre történő
átadása,
b.) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsákban
elkülönítetten elhelyezett hulladékok begyűjtése, elszállítása, kezelésre történő átadása,
c.) természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a
lomtalanítás körébe vont lom hulladékának évente kétszer történő gyűjtése és e hulladékok
hulladékkezelő létesítménybe történő szállítása,
d.) a településen lévő hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, és az ott elkülönítetten
gyűjtött hulladék gyűjtése, valamint hulladékkezelő létesítményekbe való szállítása.
(2) A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett
szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.
(3) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.

8.§ A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés
során veszélyezteti a környezetet,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül
települési hulladéknak,
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a
gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,
d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, nem lecsukható vagy az e rendeletben
meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz, vagy
e) a többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel ellátott
hulladékzsákban van kihelyezve.
4. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogai és
kötelezettségei
9.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles
a) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben
meghatározott módon és helyen gyűjteni, az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre feljogosított
Közszolgáltatónak átadni és
b) a hulladék gyűjtése, tárolása során – különös tekintettel a hulladék további kezelésére a 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.
(2) A szállítási napon közterületre az elszállítás céljára kihelyezett gyűjtőedény
környékének tisztántartásáról, megközelíthetőségéről a közszolgáltatást igénybevevőnek
kell gondoskodnia.
(3) A gyűjtőedények fertőtlenítése, tisztántartása a használó feladata. Ha a gyűjtőedény
olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött, vagy befagyott,
vagy az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt
módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a
gyűjtőedényt használhatóvá tenni.
(4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt
a tényt a keletkezését követő 8 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(5) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
gazdasági tevékenysége során keletkezett vegyes hulladékra a közszolgáltatást igénybe
venni.
10.§ Az ingatlanhasználó jogosult
a) 60 literes űrmértékű edény használatára, amennyiben egy fős háztartásban él, és ezt a
lakcímnyilvántartással igazolja,
b) a tulajdonában lévő gyűjtőedény ingyenes javítására vagy pótlására, amennyiben a
károkozás a Közszolgáltatónak felróható.
5. Hulladékgyűjtő szigetek
11.§ (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékok
közül a papírt, üveget, műanyagot a város területén a Közszolgáltató által létesített és
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedénybe helyezheti. A
hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten úgy kell elhelyezni,
hogy azok egymással ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és
környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje
12.§ (1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás heti egyszeri igénybevételéért díjat fizet.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem
teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.
(3) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat
utólag, negyedéves elszámolási időszak szerint, a Közszolgáltató által megküldött számla
alapján egyenlíti ki.
(4) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és
egyidejűleg a honlapján tájékoztatja.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás
nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.

7. A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok
13.§ A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.

vagy

kormányrendeletben

14.§. (1) közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen
legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
szolgáltatónak, legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot
helyeztek ki, a szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a
hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott
közszolgáltatási díjat megfizetni.
(5) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.
(6) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott
feltételek hiányában került sor, a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdődő
időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólag kiszámlázni, továbbá költségeit
érvényesíteni.
8. Személyes adatok kezelése
15. § (1) A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő
ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggően.
(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, valamint a
közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez szükséges adatbázis
létrehozása és működtetése.
(3) A Közszolgáltató a nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő,
lakcím) kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(4) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén a (3)
bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak adhatók át.
9. Közterületek tisztántartása és használatának rendje
16.§ A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
Önkormányzat egyrészt a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. útján, másrészt az érintett
ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

17. § (1) Az ingatlan előtt elvonuló járda és az úttest külső széle közötti közterületi sávon,
a szennyeződés, a hulladék, továbbá a lehullott falevél stb. összegyűjtése és eltávolítása a
tulajdonos vagy a használó kötelessége.
(2) Az ingatlanhasználó vagy a tulajdonos köteles a gyalogutat télen a hótól megtisztítani,
és ha a gyalogút a hótól, jégtől síkossá vált, környezetkímélő anyaggal (szükség esetén
naponta többször is) felszórni.
(3) Az ingatlanhasználó vagy a tulajdonos köteles az ingatlan előtti közterület
gyommentesítéséről, a fű lenyírásáról, a járdára kilógó növényzet rendszeres nyírásáról, a
víz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan előtti árokszakasz tisztántartásáról, az
esetleges eltömődések megszüntetéséről gondoskodni.
(4) Üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti gyalogutat a helyiség bérlője, használója
vagy a tulajdonos köteles állandóan tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az
üzleti tevékenységből keletkezik-e, vagy sem.
(5) A vásárlói- és vendéglátóforgalmat kiszolgáló üzletek 20 m-es körzete és a hozzájuk
tartozó parkolók tisztántartása az üzlet ill. vendéglátóhely tulajdonosának, bérlőjének vagy
használójának kötelessége, kivéve ha e rendelet más rendelkezése hatálya alá tartozik.
(6) A közterületen szervezett rendezvény, piacok, vásárok során keletkezett hulladék
tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval
kötött külön szerződés alapján.
18. § (1) A közterületen lévő zöldterületeket és azok építményeit, tartozékait – annak
létesítőjétől függetlenül – a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon bárki ingyenesen
használhatja, feltéve, hogy az nincs kizárólagos használatba adva. A használó köteles a
zöldterület és tartozékai használata során gondosan eljárni, a zöldterület károsodását
megakadályozni.
(2) Tilos a zöldterületen:
a) a növényzetet, annak ágait, virágját, termését rongálni, levágni, kivéve az arra
jogosítottak által végzett kertészeti tevékenysége, fagallyazást, fakivágást, továbbá az
ingatlantulajdonos által ültetett illetve ápolt virágok, cserjék virágjának szokásos vágását
és termésének begyűjtését,
b) az utcabútorokon, azok tartozékain görkorcsolyázni, gördeszkázni, kerékpárral, rollerral
felhajtani, oda kerékpárt, rollert felvinni, ezeket összefirkálni, karcolni, rongálni.
(3) A közterületi játszótereken elhelyezett játszóeszközöket, berendezéseket csak állaguk
és az ott tartózkodók élete, testi épsége megóvása mellett lehet igénybe venni. A
közterületi játszóterek használata során – a más jogszabályokban előírtakon túl –
különösen a következő előírásokat kell betartani:
a) hat évesnél fiatalabb gyermek csak nagykorú személy felügyelet mellett tartózkodhat a
játszótéren,
b) tizenhat éven felüli személy a gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket nem
veheti igénybe,

c) a játszótereket csak a megengedett napi használati időtartam alatt lehet igénybe venni.
d) a játszótér egész területén nem megengedett az állatok bevitele és sétáltatása és
e) nem megengedett a játszótéren a dohányzás, az alkoholfogyasztás, bódító vagy
hallucinogén szerek használata.
19. § (1) A közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, tereket, hidakat,
parkokat, stb.) beszennyezni, azon hulladékot vagy papirost eldobálni, továbbá a
szennyvizet, vagy más folyadékot közterületre kiönteni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt közterületeken legeltetni, még felügyelet mellett sem
szabad. A szárnyas jószágot közterületre kiengedni tilos.
20. § (1) Hulladékot közterületen, más tulajdonán tárolni, állati hullát lerakni tilos.
(2) Közterületen épületanyagot tárolni csak engedéllyel és közterület-használati díj
fizetése ellenében lehet.
(3) Anyagszállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék és a
szállítmányból semmi ki ne hulljon, víz ne keletkezzen, vagy csepegés ne következzen be.
Könnyen kihulló anyag (homok, kavics, széna, szalma, takarmány) csak olyan járművel
szállítható, amely annak lehullását a járműről megakadályozza.
(4) Ha bármilyen anyag szállításánál, fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a
szennyeződés előidézője, ha az közérdekből szükséges, akkor azonnal, de munkája
elvégzése után nyomban köteles a közterületet ismét kifogástalanul tiszta állapotba hozni
és az összegyűjtött hulladékot onnan eltávolítani.
(5) Anyagok lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezési és
felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak, és meg ne rongálódjanak. A
rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles helyreállítani, illetve megtéríteni.
21. § (1) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, az építési, bontási
anyagokat úgy kell tárolni, hogy a környezet nem szennyeződjék.
(2) Építés, bontás vagy tatarozás helyét szükség esetén a környező közterülettől kerítéssel
kell elzárni. Minden ilyen munkánál, amely a közterület burkolatának felbontásával jár,
illetőleg a talaj feltárását teszi szükségessé, ügyelni kell arra, hogy a közterület lehetőleg
ne szennyeződjék.
(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak kiadott terület -használati engedély
alapján (az engedélyben megjelölt helyen és időben) szabad tárolni.
(4) Közterületen építési anyag tárolására és keverésére engedély csak indokolt esetben
adható. Az engedélyben elő kell írni az eredeti állapot helyreállítására, valamint a forgalmi
rend fenntartására vonatkozó kötelezettségeket.
(5) Ha a használó az eredeti állapot helyreállításáról nem gondoskodik, a Hivatal köteles
szabálysértési feljelentést tenni és a használó költségére a helyreállítást elvégeztetni.

10. Záró rendelkezések
22. § (1) E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet.
________________________________

______________________________

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Nagy Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2015. március 20-án 09:00 órakor.

_____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Indokolás
Füzesabony Város Önkormányzata a 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendeletével alkotta
meg a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló szabályokat. A rendelet elfogadása óta sokszor lett módosítva,
szabályozási rendszere elavult, időközben már nem felel meg a jogalkotásról szóló törvény
követelményeinek. Megváltozott a hulladékgazdálkodás jogi hátterét alkotó törvényi
szabályozás is. Mindezek miatt szükségessé vált az önkormányzati rendelet felülvizsgálata
és új, korszerű önkormányzati rendelet megalkotása.

