Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
15/2019. (IV. 29) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról és a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1)
bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § (1) A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területére, a
természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek
(különösen: társasház, lakásszövetkezet) a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a
köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére terjed ki.”
(2) Az R. 1/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VERTIKÁL - Alisca Terra Konzorcium végzi, mely
1

A rendeletet a Közgyűlés a 2019. április 25-i ülésén fogadta el.

konzorciumban a közszolgáltató a Vertikál Nonprofit Zrt. és a szolgáltató az Alisca Terra
Nonprofit Kft. A koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt.”
2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:)
„c) a közterület-használat szerinti I. övezet területén, valamint a Rákóczi utca-Széchenyi utcaBéri Balogh Ádám utca mentén folyamatosan, a város egyéb területén évente legalább kétszer
az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságig történő letakarítása, a
falragaszok, festések, stb. folyamatos eltávolítása,”
(2) Az R. 4. § (1) bekezdés e-g) pontja helyébe a következő e) pont lép:
(Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:)
„e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a használóval.”
(3) Az R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:)
„a) az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz (járda
hiányában kettő méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan öt méteres körzetén belüli terület - beleértve a
közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek,
valamint a gépkocsibejárók területét is - tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése,”
(4) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő c-e) ponttal egészül ki:
(Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:)
„c) Az ingatlan és a közút közötti területen lévő nyílt árok hulladék-, hordalék-, és
gyommentesítésére, kaszálására az a)-b) pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni
d) garázsok, sorgarázsok körüli 5 méteres területsáv tisztántartása,
e) a közterületen elhelyezett hulladéktároló edénye környezetének tisztántartása, rendszeres
takarítása.”
(5) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a közterület tisztántartására, gondozására vonatkozó kötelezettségét a
kötelezett nem teljesíti, az önkormányzat jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni,
illetve elvégeztetni és a megfelelő eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja
el.”
4. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid
tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a
vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok
tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet.
Klorid tartalmú vegyszerek nem alkalmazhatók alul-felüljárók, hidak felületein és azok 15
méteres körzetében, zöld felületeken és azok környékén.”
5. § Az R. 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„8. § (1) A szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint
az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m
széles sávot figyelembe véve) az üzemeltető köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán
tartani.
(2) Az üzemeltető köteles az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő
gyűjtéséről, valamint a közszolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő
elszállításáról gondoskodni.”
6. § Az R. 9. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett
szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie és a terület eredeti állapotát
helyre kell állítania. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a takarítás költségeit annak a
részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette. Ha a szennyeződést okozó
személye nem állapítható meg, a szennyeződés megszüntetéséről az Önkormányzattal szerződő
gazdálkodó szervezet gondoskodik.”
7. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Belterületen a
zöldhulladék égetése nem megengedett. A zöldhulladék ártalmatlanításával, hasznosításával
kapcsolatos köztisztasági rendelkezéseket önálló önkormányzati rendelet tartalmazza.”
8. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról a gyepmester
gondoskodik.

(2) Nem megengedett a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület
szennyezése.
(3) Nem megengedett a hulladékgyűjtő edényekbe a szemét válogatása és elvitele céljából
belenyúlni (guberálni).
(4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során
keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező
hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe nem helyezhető el.”
9. § (1) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék
elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult
hulladékkezelő a Vertikál Nonprofit Zrt., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt
létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján.
A közszolgáltató végzi az Önkormányzat területén keletkező települési hulladékok gyűjtését és
elszállítását és gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és
mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő
ártalmatlanításáról. A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra
Nonprofit Kft. végzi, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt.”
(2) Az R. 14. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra vonatkozik:)
„d) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék
begyűjtésére és elszállítására.”
10. § Az R. 16. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az ingatlant életvitelszerűen, egyedül használó természetes személy ingatlanhasználót
megillető 60 literes tárolókapacitás csak egy ingatlan után vehető igénybe.
(4) A 60 literes tárolókapacitásra jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél
köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását
kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a 60 literes tárolókapacitásra jogosító körülmény
megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a
a szerződő fél 110 literes edényre vonatkozóan köteles a díjat megfizetni.
(5) A 60 literes tárolókapacitás igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja
nyilván.”
11. § (1) Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlanhasználó az eseti nagydarabos hulladékot – amelyre a közszolgáltatónak
engedélye van - a lakossági hulladékudvarokba beszállíthatja (Epreskert u. 9, Damjanich u.), ahol

személyi adatainak hitelt érdemlő igazolása mellett ingyenesen elhelyezheti. Ingyenes
elhelyezésre az az ingatlanhasználó jogosult, aki érvényes közszolgáltatási szerződéssel
rendelkezik és nincs tartozása a Koordináló szerv felé. A hulladékudvarban elhelyezhető
hulladék fajtái: lom, üveg, papír, műanyag hulladék, italos karton dobozok, személyautó
gumiabroncs (maximum egy garnitúra évenként), ömlesztett zöld hulladék, textil hulladék,
lakossági építési törmelék (maximum 1 köbméter évenként elkülönítve, válogatva), fém.”
(2) Az R. 22. § (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt
módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a
tárolóedényt üríthetővé tenni. Ellenkező esetben a közszolgáltató jogosult megtagadni a
hulladék elszállítását.
(9) A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban, házhoz menő
hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.”
12. § (1) Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a hulladékgyűjtést és szállítást végző szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a
hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más
gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a gyűjtőeszköz vagy tárolóedény nincs ellátva a
közszolgáltató általi matricával, valamint a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által
alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlanhasználónak felróható okból - nem üríthető;
vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az
túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék
elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az
ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni.”
(2) Az R. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele a Polgármesteri
Hivatal által – a közszolgáltatóval egyeztetett - kijelölt legközelebbi, illetve kijelölt hulladék
átvételi ponton, arra alkalmas helyen történik.”
13. § Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárolóedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni
a közterületre, és azt a szállítást követően az ingatlanhasználó köteles a közterületről
eltávolítani, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezés esetét.”
14. § Az R. 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben
használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés
alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a
Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a
Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.”
15. § Az R. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.”
16. § Az R. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a gyűjtött hulladék fajtáját és a
gyűjtés időpontját.”
17. § Az R. 4. § (2) bekezdésben a „tisztántartásával” kapcsolatos szövegrész helyébe a
„tisztántartásával, gondozásával” szöveg, az R. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „lépcsők”
szövegrész helyébe a „közterületi lépcsők” szöveg, az R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a
közterület” szövegrész helyébe az „az általa kezelt közterület” szöveg, az R. 7. § (3)
bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem lehet” szöveg, az R. 11. § (4) bekezdésében a
„kell eljárjon,” szövegrész helyébe a „jár el,” szöveg, az R. 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „2”
szövegrész helyébe a „kettő” szöveg, az R. 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM) szövegrész helyébe az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.)
EMMI” szöveg, az R. 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
az R. 23. § (1) bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem helyezhető el” szöveg, az R. 26.
§ (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében a „Tilos” szövegrész helyébe a „Nem
megengedett” szöveg, az R. 33. § (4) bekezdésében a „jogosult és köteles” szövegrész helyébe a
„köteles” szöveg, az R. 1. melléklet 47. pontjában a „Bródy S. u.” szövegrész helyébe a „Bródy
Sándor utca” szöveg, az R. 1. melléklet 64. pontjában a „Diczenty” szövegrész helyébe a „Dicenty
Dezső” szöveg, az R. 1. melléket 141. pontjában a „Kőrösi Cs.Sándor” szövegrész helyébe a
„Kőrösi Csoma Sándor utca” szöveg, az R. 1. melléklet 199. pontjában a „Rozsnyay
M.”szövegrész helyébe a „Rozsnyay Mátyás utca” szöveg, az R. 2. mellékletében a „társaság”
szövegrész helyébe a „közszolgáltató” szöveg lép.
18. § Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2019. április 29.

dr. Molnár Kata
jegyző

1. melléklet a 15/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Gyűjtőpontok
GYŰJTŐPONTOK
sor sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Utcanév
Benedek apát utca
Bercsényi utca
Borzsák utca
Bródy Sándor utca 116 sz.-118 sz. lévő
közből
Dorogi köz
Garay udvar
Halas utca közökből
Harmat utca
Hosszúvölgy
Iván völgy
Kender gyár
Búzavirág közökből
Madách Imre utca
Muskátli utca
Nagybödő szurdikból
Pince utca
Puttonyos utca
Rózsa utca 15 – 39.
Rövidvölgy
Séd köz
Széchenyi utca keleti oldala a 40.sz.-tól
Szekér utca
Szent István tér 1-5.
Táncsics köz
Vendel utca
Zengő utca

Gyűjtőpont
Mérey - Benedek apát utca kereszteződése
Szabó Dezső utca 1.
Bocskai köz 5.
Bródy Sándor utca 116.
Dorogi köz 4.
Vásárcsarnok északi oldalán elhelyezett edénytároló
Halas utca
Szőlőhegy utca 116.
Bocskai 53 sz.
Sárköz utca 24, buszmegálló mellé
Támpontos kézbesítő ládák mellett
Búzavirág utca
Madách Imre utca elején
Szőlőhegy utca 116.
Nagybödő 4.
Kossuth Lajos utca 58.
Cinka utca 64.
Rózsa utca 14.
Kerékhegyi buszforduló
Séd köz 25.
Arany János utca 21-31. belső parkoló
Szőlőhegy utca 116.
Belső udvar
A Táncsics közt megosztó kereszteződésben, a garázsok mellett
Zöldkert utca keleti oldal
Szőlőhegy utca 116.

