
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) rendelete  

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 

(egységes szerkezetben) 

 

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés és 16.§ (1) 

bekezdésében az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában, és a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§, 23. § és 31. § (1)-(2) bekezdés 

szerint a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának 

kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, 

figyelemmel a 64/2008.(III.28.) Korm. rendeletre, a 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletre, 

valamint az 1/1986 (II.21) ÉVM-EÜM együttes rendelet előírásaira az alábbi rendeletét 

alkotja 1 

                                                                                                                        

I. Fejezet 

 

1. § 2 Hatályon kívül helyezve 

 

2.§ 

(1) A rendelet célja:3    

Aszód Város közigazgatási területén a köztisztaság a településtisztaság biztosítása, 

fenntartása, az épített környezet védelme a település területén belül keletkező települési 

szilárd, folyékony és lakossági inert hulladék kezelése, az ezzel kapcsolatos feladatok, 

kötelezettségek és tilalmak a helyi sajátosságoknak megfelelő rendezése. 

(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 

ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, 

fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

a) Tilos a hulladékot elhagyni,- gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

b) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos/használó köteles a 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni 

(3) 4 Hatályon kívül helyezve 

(4) 5 Hatályon kívül helyezve 

(5) 6 Hatályon kívül helyezve 

 

3.§ 

                                                           
1Megállapította: 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet  
2 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (2) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 
3 Módosította a a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (3) bek., hatályos 2016. július 20-tól. 
4 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (2) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (2) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 
6 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (2) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 

 



A rendeletben nem szabályozott alapfogalmakra a bevezető részben felsorolt jogszabályokban 

rögzített fogalmi rendelkezések az irányadók. 

 

II. Fejezet 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 

4.§ 

(1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 

használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, 

rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

(2)7 Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

általános jellegű takarításáról, szeméttárolók kihelyezéséről  az önkormányzat gondoskodik  

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a 

szennyeződést okozó szerv, kötelezettsége. 

 (4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt ingatlan 

előtt kiépített járdaszakasz. Járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(6) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti 

járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét 

üzleti tevékenységből származik-e. Továbbá a tényleges használó köteles gondoskodni az 

üzlethelyiség előtt városképbe illő hulladéktároló kihelyezéséről, papír és dohány hulladék 

elhelyezése céljából. A kereskedelmi vendéglátó-ipari egységek a papír csomagolóanyagot 

lapjára összehajtva, kötegelve gyűjti, melyet a szelektív gyűjtőedény mellé kihelyez. 

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól, síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször 

kell a síkosságtól mentesíteni, felhinteni. 

(8) A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 

fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó 

anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek 

gondoskodnia kell. 

(9) A járda és közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, 

hogy abból ne származzon baleset. 

 

5.§ 

(1) Az épület tulajdonosa/használója gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, 

hólé a járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet 

levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 

 

                                                           
7 Megállapította 9/2017. (V.19. ) rendelet 1. §-a, hatályos 2017. május 20-tól. 



6.§ 

(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. A buszmegálló megközelíthetőségét 

biztosítani kell. 

(2)       Tilos a felhalmozott hó elhelyezése: 

b)a gyalogos közlekedési útvonalon 

c)az útkereszteződésben 

d)az úttorkolatban 

e)a kapubejárat elé, annak szélességében 

f)a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani. 

 

7.§ 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az 

ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg 

kiépített csapadékcsatorna  esetén az abba történő bevezetésről – előzetes bejelentés alapján – 

az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. 

(5) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 

törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba bármilyen 

módon elhelyezni tilos. 

 

8.§ 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az 

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az 

általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 

bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 

keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 

engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad 

tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely 

közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az országos 

közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének szakhatósági hozzájárulásával 

lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 

keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a 



kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell 

állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 

Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 

köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

 

9.§ 

(1) Hulladékot, környezetszennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 

szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a 

terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további 

szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a 

szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 

tisztítani. 

 

10.§ 

(1) A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 

végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell 

végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 

tilos. 

 

11.§ 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 

elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A 

közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos a tudomásra jutást követően 

haladéktalanul köteles saját költségén eltávolítani. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az 

elhelyező köteles az -érdekmúlást követően- haladéktalanul eltávolítani, köteles továbbá az 

így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

(3) Hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos további részletes szabályokat 

önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

12.§ 

(1) A közterületek, a játszóterek, parkok, a sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése 

tilos! 

(2) A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen 

szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.) szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, 

elszórni vagy eldobni tilos. 

(3) Szemetet, hulladékot csak arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba lehet 

elhelyezni 

(4) Aki közterületet valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, 

köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 



(5) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az 

egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 

magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. 

(6) Köz- vagy magánterületet (bárminemű ürülékkel) szennyezni tilos. 

(7) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 

 

13.§ 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 

tárolása közterületen tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel közterület engedély alapján igénybe vett terület és az azt körülvevő 10 

méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 

(3) Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 

költségen elszállítani. 

 

III. Fejezet 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 8 

 

14. §  

(1) A város területén az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható, nem lebomló,  a komposztálásra alkalmatlan, így 

különösen vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítható. 

(3) Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése minden héten pénteken, naponta 16.00 órától 

19.00 óráig engedélyezett. 

(4) Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el. Az égetésre a 

környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra 

figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor. 

(5) Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos 

felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak 

hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt 

nem okoz. 

 (6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A 

tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot 

előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása 

mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet.  

(8) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari 

eredetű, illetve veszélyes anyagot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek 

maradékait tartalmazó hulladékot. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható 

égésgyorsító szer, így különösen robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes folyadék, gázolaj, 

tüzelőolaj, petróleum, növényi olaj, vagy más vegyi adalékanyag. 

                                                           
8 Megállapította a 9/2017. (V.19.) rendelet, hatályos 2017. május 20-tól. 



(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a 

veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel 

történő lefedéséről. 

 (10) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, 

ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt 

ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környezetében levő zöld 

növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. 

 

14/A. §  

(1)  Tilos belterületen a lábon álló növényzet  égetése. 

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint a 14. § (3) bekezdésben 

engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös, esős időben. 

(3) Tilos égetni14. § (3) bekezdésben engedélyezett időszakban is  egészségügyi, oktatási, 

kulturális és szociális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje 

alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az 

egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. 

(4)  Tilos a nyílttéri égetés a közművek védőtávolságán belül. 

 

IV. Fejezet 

 

Közterületen keletkezett hulladék kezelése 

15.§ 

(1) A településgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magába foglalja a város 

területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 

(2) A közterületeken keletkező települési szilárd hulladékról („közterületi hulladék”) az 

önkormányzat a lakossági háztartási hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatás keretein 

kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 

(3) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a lakossági háztartási 

hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre 

illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a Közszolgáltató, – a 

városrendész, településőr helyszínt megjelölő és mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére – a 

Polgármester rendelkezése alapján a (2) bekezdésben rögzített külön szerződés szerint, 5 

munkanapon belül köteles gondoskodni. 

 

V. Fejezet 9  Hatályon kívül helyezve 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

VI. Fejezet 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

                                                           
9 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (5) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 



29.§ 10 Hatályon kívül helyezve 

30.§ 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A 

rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2010.(IX.1.) ÖR hatályát veszti. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

Aszód, 2010. november 10. 

 

 

Sztán István sk.                                                           Kissné Kulybus Gizella sk. 

  polgármester                                                                 címzetes főjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 2010. december 31. 

Kissné Kulybus Gizella sk.                                                                                                 

     címzetes főjegyző 

 

 

1. melléklet 11  Hatályon kívül helyezve 

2. melléklet 12  Hatályon kívül helyezve 

3. melléklet 13 Hatályon kívül helyezve 

 

 
 

                                                           
10 Hatályon kívül helyezte: 20/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 
11 Hatályon kívül helyezte: 20/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 
12 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (6) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 
13 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. ( VII.19. ) rendelet 24. § (6) bek., hatálytalan 2016. július 20-tól. 

 


