NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról és a szervezett köztisztasági, kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről, szóló rendelete
a 3/2009. (III.17.) sz. rendelettel mód., a 4/2008.(IV.10.) sz. rendelettel mód., a 14/2005.
(X.28.) rendelettel kieg., a 10/2004. (XII. 01.) rend. mód., és a 4/2000. (IV. 11.) rendeletével
módosított
11/1999. (XII.3.) sz. Rendelete
Egységes Szerkezetben

4.
Nagyrécse Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi XLII.tv.4.§. (4) bek, ill. az 1995. évi LIII. Tv.
46. §. (1) bek. e/ pont, 48. § (1) bek. felhatalmazás alapján, figyelemmel az e törvényekben,
valamint a 27/1996. évi (X.30.) BM. Sz. r, az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM. És a 16/1996.
(VII.15.) BM-KTM. együttes rendeletben foglaltakra a község tiszta, esztétikus, képének,
valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében
a helyi körülményeket figyelembevéve az alábbi rendeletet alkotja:
I.fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.
2.§.
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
3.§.
/1/ A képviselő-testület a község területén a település szilárd hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését, kéményseprőipari közszolgáltatást szervezett
helyi közszolgáltatás útján biztosítja.
/2/ A szervezett közszolgáltatásokat a tulajdonos köteles igénybe venni és a jelen rendelet
szerinti díjat a szolgáltatónak megfizetni.
4.§.
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
5.§.
/1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról

a/ az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója /haszonélvező, használó, bérlő,
albérlő, szívességi használó/ ha erre más jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött megállapodás
kötelezi – köteles gondoskodni,
b/ az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar-és rágcsálóirtásról való
gondoskodás.
/2/ 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 között kiépített, vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a
hóeltakarításról és a síkosság mentességről.
b/ A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,
c/ A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
d/ A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
e/ A villamosmű /villanyhálózat/ biztonsági övezetében a DÉDÁSZ Vidéki Kirendeltségének
külön engedélyével az általuk biztosított felügyelet, valamint a hálózat feszültségmentesítése
után, (a 11/1984./VIII.22.) IPM. sz. rendelet 15.§. /11./ bek. alapján).
/3/ Intézmény, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és
más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztántartása, a hó-és síkosság mentesítése mind a
nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége
(1995. évi LIII.tv. 47. §. (1) bek. e/ pont.)
/4/ A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az
ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti.
/5/ Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3
munkanapon belül elszállítani.
(x)
5./A.§.
A község belterületén az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
/1/ A község belterületén avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken
szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon.
/2/ Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
/4/ A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
/5/ A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
/6/ Hulladékot égetni minden hét pénteki napján lehet.
/7/ A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
x = a 10/2004. (XII.01.)sz.rend. 1.§-al kiegészítette.

6.§.
/1/ A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanaikat
megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól
megtisztítani.
/2/ A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátóipari és szolgáltató
létesítmények külső és belső nagytakarítását /a környezet rendezését/ az üzemeltetők
kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendbentartásukról pedig folyamatosan
gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat az épület szerkezeti egységeinek /előtető,
portál, ernyőszerkezet, cégtábla, stb./ jó karbantartásáról gondoskodni.
/3/ A kereskedelmi vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot
kötelesek tisztántartani és a kirakatokat az üzlet profiljának megfelelő áru bemutatására
használni.

7.§.
/1/ Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni.
/2/ Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblán,
falfelületeken elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem
tesz eleget, költségére az Önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.

8.§.
A községi szilárd hulladék /szemét/ kezelése és elszállítása:
/1/ Az önkormányzat illetékességi területén a háztartási hulladék szakhatósági előírásoknak
megfelelően történő elszállítása kötelező.
/2/ A háztartási hulladék elszállításának rendje: hetente egy alkalommal az önkormányzat
külön rendelkezése alapján. Elszállítás módja: zártrendszerű konténeres szemétszállító
autóval. A szolgáltatásért járó díjat az önkormányzat fizeti.
/3/ A szolgáltatást igénybevevők kötelesek meghatározott méretű gyűjtő edényben, az
önkormányzat által közölt időpontig – szerdai napokon – a hulladékot portájuk előtt
elhelyezni oly módon, hogy az elszállítható legyen.
A tulajdonosok a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edény rendszeres tisztántartásáról,
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kötelesek /időszakos fertőtlenítő mosás/.
Az ingatlantulajdonosnak télen szükség esetén a tárolóhely és az úttest között átjárót kell
létesíteni, ezt a hótól meg kell tisztítani a balesetek elkerülése érdekében.

/4/ A szeméttároló gyűjtőedényekbe veszélyes hulladékot elhelyezni tilos, a veszélyes
hulladékot szelektíven kell gyűjteni. Háztartási hulladékot huzamosabb ideig (maximum egy
hétig) felhalmozni a lakásoknál nem lehet, azt elszállítás céljából át kell adni.
/5/ A vállalkozó köteles a szemétgyűjtő edény kiürítését elvárható gondossággal elvégezni, az
okozott károkat megtéríteni /megjavítás, vagy új edényzet biztosításával/.
/6/ Az önkormányzat évente a lakosság igényei szerint lomtalanítást tart, továbbá a veszélyes
hulladékot is mobil gyűjtőállomás igénybevételével elszállíttatja, /speciális hulladékgyűjtő
autóval/.

*8/A.§
**/1/ Nagyrécse közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében,
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára
történő rendszeres elszállítására, elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult
hulladékkezelő a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. (8800. Nagykanizsa, Vár u. 5.) amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató,
Nagyrécse közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2018. október 31. napig, a 2008. október hó
30. napján kötött szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi /Nagyrécse/ települési szilárd és lakossági
hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék –
környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és
ártalmatlanításáról.
(2) A szelektíven begyűjtött újrahasznosítható hulladékokat a Közszolgáltató a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező nagykanizsai, 1003 hrsz-u ingatlanon
elhelyezkedő, a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Település Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás tagjainak közös tulajdonában
lévő hulladékválogató és komposztáló létesítménybe is szállíthatja.

9.§.
Az önkormányzat által szervezett kötelező kéményseprőipari szolgáltatást a tulajdonos köteles
igénybe venni.
10.§.
A közterület rendje.
/1/ Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől
eltérő módon használni csak engedély – ennek keretei között – alapján lehet.
/2/ A közterületi-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy közterületen lévő
berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak.
*Kiegészítette a 4/2008.(IV.10.) sz. rendelet 1.§-a/1/-/2/ bekezdéssel. A rendelet 2008.04.15.-én lép hatályba.
** Módosította a 3/2009.(III.17.)sz.) rendelet 1.§-a /1/ bekezdéssel. A rendelet 1.§.2008.11.01.én lép hatályba.

/3/ A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság
megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot,
szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem
szabad.
/4/ Közterületet épülettel, épületrésszel vagy más építménnyel elfoglalni, illetőleg
rendeltetéstől eltérő célra és módon használni – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
csak az építésügyi hatóság engedélyével szabad.
**11.§.

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos szabályok.
/1/ Közterület-használati engedély szükséges:
a/ az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, továbbá
b/ belterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott részeinek rendeltetéstől
eltérő használatához.
** /2/ A közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatásköröket

Nagyrécse község polgármestere gyakorolja. A kérelmeket a Körjegyzőségnél kell előterjeszteni.

/3/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a/ közterületbe 10 cm-en túl benyúló előtető, ernyőszerkezet, fényreklám, cég-és címtábla
elhelyezéséhez,
b/ árusító és egyéb pavilon elhelyezéséhez,
c/ önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (figyelmeztető, tájékoztató táblák, padok stb.)
elhelyezéséhez,
d/ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez,
e/ alkalmi és mozgó árusításra,
f/ film-és televiziófelvétel céljára,
g/ vendéglátóipari előkert létesítéséhez,
h/ kiállítás, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő igénybevételhez,
i/ közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához.
/4/ A közterület-használat ideiglenes jelleggel max. 2 évre engedélyezhető.
/5/ Előzetes szakhatósági véleményt kell beszerezni
a/ közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az I. fokú útügyi
és rendőrhatóságtól,
b/ közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátóipari vállalkozói tevékenység
folytatásához az I. fokú kereskedelmi és iparhatóság hozzájárulása szükséges.
/6/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a/ az engedélyt kérő nevét, lakhelyét, illetőleg székhelyét,
b/ a közterület-használat helyének és mértékének pontos meghatározását,
d/ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat tartalmát,
e/ a külön jogszabályban előírt illetéket.
** Módosította a 3/2009.(III.17.) sz. rendelet 2.§-a /2/ bekezdéssel. A rendelet 2009.01.01.-én lép hatályba.

/7/ A közterület-használati engedély kiadása során figyelembe kell venni az építésügyi
szabályzatot, a község rendezési tervét, valamint a köztisztasági szempontokat.
/8/ Az engedélynek tartalmaznia kell:
a/ az engedélyes nevét, lakhelyét (székhelyét),
b/ A közterület- használat célját, időtartamát, a terület helyét, mértékét,
c/ az engedélyező eljárásban közreműködő szakhatósági hozzájárulásban foglalt előírásokat,
d/ az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
e/ az igénybevett terület tisztántartására, a környezet megóvására vonatkozó felszólítást,
f/ az engedélyes kártalanítási igényeinek kizárását,
g/ a közterület-használati díjfizetési kötelezettség mértékét, illetőleg a fizetés határidejét,
módját.
/9/ Az engedély egy példányának megküldésével értesíteni kell
a/ a kérelmezőt,
b/ a közreműködő szakhatóságokat,
c/ a hivatal költségvetési csoportját.
/10/ Az engedélyes a közterület-használati engedélyt más személyre nem ruházhatja át.
/11/ A közterület-használati engedély megszűnik:
a/ az engedélyben foglalt határidő elteltével,
b/ visszavonással.
/12/ A közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható.
/13/ Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
célra, mértékben használja, díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget.
**/14/A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a polgármester a
használót határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület - saját
költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.
**/15/ A közterület-használati díjak mértékét az l. sz. melléklet tartalmazza.
(x)
/16/ A közterület-használati eljárásra vonatkozó eljárásban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény vonatkozó előírásait
kell alkalmazni.
(x) = a 14/2005. (X. 28.) sz.. rend. 3.§-al kiegészítette
** Módosította a 3/2009.(III.17.) sz. rendelet 3-4.§-al. A rendelet 2009.01.01.-én lép hatályba.

*/17/

bekezdéssel egészül ki:
A polgármester a következő esetekben a közterületi használati díj fizetésének kötelessége alól
-kérelemre - részben, vagy egészben felmentést adhat:
- jótékony és közcélú rendezvény esetében
- választásokkal kapcsolatos hirdetések céljából történő igénybevétel esetén.

12.§.
/1/ Szórakozóhely, vendéglátóipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség kerthelyiség és más
elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlen kapcsolódó
kapualjban, átjáróban a szeszesital fogyasztása tilos.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvények területére, ahol
ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital fogyasztás helye.
/3/ A /2/ bekezdésben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és
tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén az köteles
elvégezni vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták. Amennyiben a terület
takarítását nem végzi el, az önkormányzat végezteti el és a költségeket megtérítteti.

13.§.
/1/ Közterületen a gépjárművek mosása – erre alkalmas helyen – csak karosszéria mosással és
mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel végezhető.
Az alváz mosása tilos!
A mosással okozott szennyeződést és a csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni.
Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárművek mosása tilos. Vagy – A
közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet mosni tilos.
/2/ A közhasználatú, valamint az egyéb zöldterületen a hasznos állatok, a védett madarak
bármely eszközzel való zavarása, a fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása
tilos!

*Kiegészítette: a 3/2009. (III.17.) sz. rendelet 5.§-a. A rendelet 2009.01.01.-én lép hatályba.

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
(x)
14. §.
Ha a jogellenes magatartás nem minősül törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
szabálysértésnek jelen rendelet szerinti szabálysértést követi el és 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható:
/1/ Aki az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről
nem gondoskodik,
/2/ Aki az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról, hó-és síkosság mentesítéséről,
valamint ennek műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, az ebből eredő kárt is köteles
megtéríteni,
/3/ Az üzemeltető, aki a kereskedelmi egységek, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények
külső, belső nagytakarítását, valamint a kirakatok tisztántartását nem végzi el.
/4/ Aki a közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget.
/5/ Aki építésnél, bontásnál, tatarozásnál a közterületet engedélytől eltérő módon használja,
vagy a közterület használati engedélyben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
/6/ Aki a közterületet hatósági engedély nélkül rendeltetéséről eltérő célra vesz igénybe, vagy
az engedélytől eltérően használ.
/7/ Aki közhasználatú vagy zöldterületen járművet mos.
/8/ Az a tulajdonos vagy használó, aki a területén lévő zöldterületek gondozását elmulasztja.
/9/ Aki a közhasználatú zöldterületet és építményeinek, berendezéseinek, felszereléseinek
állagát szándékosan megrongálja.
/10/ Aki zöldterületen védett madár fészkét megrongálja, tojásokat, fiókákat kiszedi, kiírtja.
/11/ Aki az utcán, közterületen szemetel, bármilyen szilárd hulladékot, házi szemetet nem erre
a célra kijelölt helyen helyez el, hulladék gyűjtőedényben válogat, hulladékot onnan kivesz.
/12/ Aki a hulladékgyűjtők tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, szabályos tárolásáról nem
gondoskodik,
/13/ Aki közterületen hirdetményt, plakátot szabálytalanul helyez el,
/14/ Aki közterületet beszennyez, hulladékot, szemetet, szennyező vagy egészségre ártalmas
anyagot kiönt, elszór, kienged, eldob.
/15/ Aki közpark területére gépkocsival behajt,
/16/ Aki hasznos állatokat, védett madarakat megzavar,
/17/ Aki a közhasználatú zöldterületet és azok építményeit, berendezéseit, felszerelését
rendeltetéstől eltérő módon használja vagy gondatlanul megrongálja,
/18/ Aki a közterületen szeszes italt fogyaszt.
(xx)

/19/ Aki az avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben
foglaltak szerint végzi.

x = a 4/2000. (IV. 11.) sz. rend. 1.§-al módosította ill. kiegészítette az l. sz. mellékletét.
xx = a 10/2004. (XII.01.) sz. rend. 2. §.-al kiegészítette.

**/20/

Aki, a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő módon
használja, és e tevékenységével a rendelet 11.§ /14/ bekezdésében meghatározott
figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.

(x)
15.§.
(x)
16.§.
(x)
17.§.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18.§
/1/ A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg minden ezzel kapcsolatos helyi jogszabály
hatályát veszti.

x= a 4/2000. (IV. 11.) sz. rend. 1.§-a módosította ill. kiegészítette az l. sz. mellékletét.
**Kiegészítette: a 3/2009.(III.17.) sz. rendelet 5.§-a. A rendelet 2009.01.01.én lép hatályba.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
19.§.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a/ köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra /üdülés, pihenés, szállás stb./ céljára szolgáló más
épületek, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek –
valamint a közterületek tisztántartása,
b/ települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása,
c/ közterületek: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott – belterület
földrészlet (közút, járda, tér, közpark, temető) továbbá a község közhasználatú zöldterülete,
d/ települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék,
e/ háztartási hulladék: a lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb
helyiségben, valamint a lakók közös használatra szolgáló helyiségekben és területen
keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot
is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edényeszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék
(ideértve a műanyag flakont, konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb
nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett
hulladék, ha naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása
szempontjából szokásosnak minősülő mennyiséget, amely 25 liter.
f/ egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken keletkezett
szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező az e) pontot meghaladó
mennyiségű hulladék, építési törmelék.
g./ veszélyes hulladék: a lakásban és emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben
felhalmozódott, továbbá az ingatlanterületen folytatott vállalkozási tevékenységből eredő
emberre, állat-és növényvilágra környezetre veszélyes hulladékok, mely szennyező hatást
idézhetnek elő:
- lakk-és festékmaradványok, ragasztóanyagok, valamint ezekkel szennyezett csomagoló
anyagok, dobozok, olajjal szennyezett tárgyak (olajszűrő),
- vegyszermaradványok dobozai, üvegei, feleslegessé vált gyógyszerek,
- fáradt olajok, a használt étolajat is beleértve,
- szárazelemek, akkumulátorok minden fajtája,
- növényvédőszerek, és rovarölők minden fajtája, mezőgazdasági kemikáliák és
csomagolóanyaga,
- higanyos hőmérők egyéb nehézfém hulladékok.

h./ köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a
települési szilárd hulladék kezelése,
i./ tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hő-és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése,
j./ kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt
lakóhelyre való elszállítása,
k./ ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg
létesítményben történő – hasznosítás nélküli elhelyezése,
l./ kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben lévő
tűzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának,
füstjáratának időszakos ellenőrzése, tisztítása, a kémény időszakos felülvizsgálata, a
használatával összefüggő szakvélemény adása.

Hegedüs György sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 1999. XII. 3.

Dr. Fitos József sk.
mb.körjegyző

Az időközben történt változásokat, a melléklettel
együtt átvezette és egységes szerkezetbe foglalta:
Nagyrécse, 2009. 03.17.
Polai Lászlóné
ügykezelő

Dr. Fitos József sk.
mb.körjegyző

1. sz. melléklet
A közterület-használatáért fizetendő díjakról
a/ Közterületbe nyúló üzlethomlokzat,
üzleti védőtető, ernyőszerkezet,
hirdető berendezés

12,-Ft/m2/hó

b/ Árusító és egyéb pavilon

60,-Ft/m2/hó

c/ Gépjármű és egyéb jármű álláshelye
d/ Önálló hírdetőberendezés
1 m2 nagyságig
1 m2 nagyságot meghaladó
négyzetméterenként további

5.000,-Ft/db/év
100,-Ft/m2/hó
50,-Ft/m2/hó

e/ Építési munkával kapcsolatos
építőanyag és törmelék
- lakásépítésnél és felújításnál
1 hónap után
- egyéb építési munkánál

8,-Ft/m2/hó
10,-Ft/m2/hó

f/ Alkalmi árusítás és mozgó árusítás
Javító szolgáltató tevékenység

30,-Ft/m2/nap
30,-Ft/m2/hó

g/ Vendéglátóipari előkert
Üzleti szállítás, rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

10,-Ft/m2/hó

h/ Alkalmi vásár

100,-Ft/m2/nap

20,-Ft/m2/nap

Egyéb mutatványos tevékenység

20,-Ft/m2/nap

Kiállítás, vásár

60,-Ft/m2/hó

i/ Egyéb díjakat a fenti díjak figyelembe vételével
az engedélyező hatóság állapítja meg.
(x)
j/ Gazdasági tevékenységgel
összefüggő tárolás
x = 4/2000. (IV. 11.) sz. rend. kiegészítette

250,-Ft/m2/hó.

