PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
4/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról1
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

Hatályba lépés napja: 2015. március hó 02. napja.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve
2015. február hó 27 napjától 2015. március hó 01. napjáig.

Pilis, 2015. március hó 01. napja.

Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

Egységes szerkezetben a 15/2017. (X. 26.) számú, valamint a 21/2018. (XI. 29.) számú önkormányzati
rendelettel. Hatályos: 2018. december 01. napjától.
1

1

Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdésének 5. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint ugyanezen törvény 35. § (1)-(2) bekezdés
előírásai alapján a következőket rendeli el.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet megalkotásának célja
1. §
(1) A rendelet megalkotásának alapvető célja az emberi egészség védelme, a köztisztaság, a
településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természetes környezet
megóvása a település területén belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladék káros
hatásaitól.
(2) A kötelező közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezések megalkotásának
célja a közszolgáltatás kiszámíthatósága, a folyamatos és biztonságos ellátás, a tevékenység
ellenőrizhetősége.
(3) A város köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a település
környezetszennyeződését eredményező tevékenységtől, magatartástól állandó jelleggel
tartózkodni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pilis város egész közigazgatás területére és azon belül
minden jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetre, társaságra, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra, a
köztisztasági közszolgáltatóra (teljesítési segédre), valamint a települési folyékony hulladék
szippantását, szállítását végző szakvállalkozóra.
(2) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki azokra az ingatlantulajdonosoknak minősülő
gazdálkodó szervezetekre, amelyek maguk gondoskodnak a települési hulladéknak minősülő
hulladékuk központi jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
(3) A rendelet elsődleges tárgyi hatálya a közszolgáltató tekintetében a települési kommunális
hulladékra terjed ki.2
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(4) Nem terjed ki a rendelet elsődleges tárgyi hatálya azokra a hulladékokra, amelyek nem
minősülnek települési kommunális hulladéknak.
Bevezető rendelkezések
3. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló
(közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve a közüzemi
csatornahálózatba, más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési
folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak
szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
(2) Az önkormányzat a településen keletkező folyékony és szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.
(3) Közszolgáltató Pilis közigazgatási területén az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és
Víziközmű üzemeltető Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.).3
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza és kötelezi a közszolgáltatót, hogy a közszolgáltatásra
vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által közzétett javaslata
alpján évenként készítsen díjkalkulációt, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
(5) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak
szerint a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás látja el.4
(6) A közszolgáltató külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.
II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE, KEZELÉSÉRE,
ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOK
A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésére, kezelésére és elszállítására vonatkozó
különös szabályok
4. §
(1) E paragrafus alkalmazásában:
Közszolgáltató az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető
Módosította a 15/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2017. október 30.
napjától.
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Nonprofit Kft. (2700 Cegdél, Pesti út 65.).5
(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatáson
belül, elrendeli a települési hulladékok szelektív módon történő kezelését, az alábbi
feltételekkel:
a) Pilis Város közigazgatási területén képződő – lakossági és közületi – települési szilárd
hulladék szelektív módon történő begyűjtése és a jogszabályi, illetőleg a hatósági előírások
szerinti kezelése, hasznosítása (újrafeldolgozásra való átadása), valamint erre jogerős
környezetvédelmi létesítési-üzemeltetési hatósági engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban
történő ártalommentes elhelyezése, a Szolgáltató feladata.
b) A közszolgáltató a begyűjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti
kockázatára végzi olyan módon, hogy a cél elérése érdekében önálló vállalkozást,
alvállalkozást (teljesítési segédet és együttműködő partnert) vehet igénybe, továbbá a
szelektív hulladék begyűjtését fakultatív szolgáltatásként jogosult ellátni azzal, hogy az e
tevékenységből származó nyeresége kizárólag a szolgáltatás fenntartására és fejlesztésére
fordítható.
c) A lakossági szelektív begyűjtés a következő módszerekkel történhet, a közszolgáltatási
(vállalkozási) szerződésben meghatározott módon:
ca) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése,
cb) házhoz menő begyűjtés,
cc) hulladék udvarok üzemeltetése,
cd) intézmények területén történő szelektív hulladék gyűjtés.
d) A szelektív hulladékgyűjtés működtetése, felügyelete és minél szélesebb körben való
elterjesztésének céljából a Felek közösen cselekszenek. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan propagandaanyagokat az Önkormányzat és a közszolgáltató egymással
együttműködve juttatja el a lakossághoz, valamint közzé teszi az Önkormányzat által
működtetett www.pilis.hu honlapon.
e) A lakossági csomagolóanyagok visszagyűjtésével kapcsolatos, a Koordináló Szervezettel
való együttműködés esetén, az Önkormányzat és a Közszolgáltató, a közöttük fennálló
(három oldalú) szolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el.
k) Az Önkormányzat részéről a tevékenység felügyeletét és az üzemeltetéssel kapcsolatos
részletek bonyolítását (szigetek elhelyezése, bővítése, szükséges igazolások, stb.) a
közszolgáltatóval együttműködve a szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személy
(Polgármesteri Hivatal) végzi.
l) A szelektív hulladék-gyűjtés további műszaki tartalmát a települési szilárdhulladék
szelektív gyűjtésére vonatkozó (háromoldalú) szolgáltatási szerződés határozza meg.
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A települési szilárd hulladék gyűjtésére, tárolására
és elszállítására vonatkozó helyi szabályok
5. §
(1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi, lakott ingatlan tulajdonosa az
ingatlanán keletkező, a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és annak a Közszolgáltató részére történő átadásáról a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXV. törvényben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(2) A rendelet alkalmazásában:
Közszolgáltató az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető
Nonprofit Kft. (2700 Cegdél, Pesti út 65.).6
(3) Mentesül a kötelező igénybevételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet, amely a
települési hulladék kezeléséről a hulladék termelőjére vonatkozó jogszabályi előírások szerint
gondoskodik, vagy a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező, illetékes környezetvédelmi
hatóság által igazoltan annál lényegesen kedvezőbb hulladékkezelési megoldást alkalmaz.
(4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek kell a területileg illetékes,
hatáskörrel rendelkező, illetékes környezetvédelmi hatóságnál kezdeményeznie, amely
egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
A külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi (hulladékgyűjtésre, kezelésre
vonatkozó) jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat felé
írásban köteles igazolni, hogy a mentesség központi jogszabály(ok)ban meghatározott
valamennyi feltétele (feltételrendszere) fennáll.
(6) Az ingatlan tulajdonosa, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja
meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy nem veszi igénybe a
közszolgáltatást, feltéve, ha a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(7)7 Az Önkormányzat a települési kommunális szilárd hulladék elszállításáról – a
Közszolgáltató útján - a település bel- és külterületén heti rendszerességgel az 1. sz.
mellékletben meghatározottak szerint gondoskodik.
(8)8 Az Önkormányzat a településen keletkező csomagolási hulladék, zöldhulladék
szállításról, illetőleg a lomtalanításról – Közszolgáltató útján – a település bel- és külterületén
a 2. sz. mellékletben meghatározott tájékoztató szerint gondoskodik.
(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni szemétgyűjtő edényről, illetve a települési
kommunális szilárd hulladék tárolására alkalmas műanyag zsák(ok) beszerzéséről.
Módosította a 15/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. október 30. napjától.
Módosította a 21/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2018. december 01.
napjától.
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(10) A települési kommunális szilárd hulladék tárolására alkalmas műanyag zsák(ok) - a
rendelet keretei és feltételi között - az önkormányzat nevében eljáró Közszolgáltatónál – a
Közszolgáltató által kiadott, a gazdálkodó szervezet működése rendjére irányadó Szervezeti
és Működési Szabályzatban, illetve az ügyfélfogadásra irányadó hirdetményben meghatározott ügyfélfogadási időben vásárolhatóak meg.
(11) Háztartásonként heti rendszerességgel 1 db
a) 60 literes, vagy
b) 80 literes, vagy
c) 120 literes, vagy
d) 240 literes, vagy
e) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzetben,
f) vagy amennyiben a heti hulladék mennyisége az a-e) pontban meghatározott, valamely
hulladékgyűjtő edényzet űrméretét meghaladja, a Közszolgáltatótól vásárolható, logóval
ellátott – 80 literes vagy 140 literes űrméretű - zsákban
lehet a hulladékot meghatározott szállítási napon reggel 7 óráig - elszállítás végett kihelyezni.
(12) A hulladékgyűjtő edényzetbe, zsákba elhullott állattetemet, veszélyes anyagot kitenni
nem engedélyezett.
(13) A rendelet rendelkezéseinek nem megfelelően kihelyezett háztartási hulladék nem kerül
elszállításra.
(14) Az ingatlan tulajdonosa a szállítási napon a tároló edényzetet (edényzeteket) a
közterületre, közhasználatra átadott földrészletre úgy köteles kihelyezni, hogy a kihelyezett
hulladékgyűjtő edényzet(ek) se a gyalogosokat, se a közúti forgalmat ne akadályozza.
(15) A rendelet alkalmazásában ingatlan tulajdonosának minősülő jogi személy, gazdálkodó
szervezet, (amennyiben maga nem gondoskodik, a települési szilárd kommunális hulladék
jogszabály szerinti ártalmatlanításról, és azt a Közszolgáltatónak nem igazolja,) - úgy köteles
a szilárd hulladék elszállítására vonatkozólag közszolgáltatási szerződést kötni a
Közszolgáltatóval.
(16)9 A Közszolgáltató által begyűjtött, valamint a lakosság részére nyitva álló
hulladéklerakók, hulladékudvarok adatait és nyitvatartási idejét, az elhelyezhető hulladék
fajtáját és mennyiségét a 3a. és 3b. sz. melléklet tartalmazza.
(17) Az ártalmatlanító helyre csak a hulladék befogadására vonatkozó engedély birtokában
lehet termelési hulladékot beszállítani. A befogadási nyilatkozatot a közszolgáltató adja meg.
A beszállító köteles a hulladék eredetét, származási helyét, főbb összetevőit, szállítás idejét,
fuvareszköz forgalmi rendszámát és a közszolgáltató által kért egyéb információt a
szállítólevélen feltüntetni.

Módosította a 21/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2018. december 01.
napjától.
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Az Önkormányzat által szervezett, az egyes háztartásokban felhalmozódott
külön hulladékok sajátos elszállítására vonatkozó helyi szabályok
(lomtalanítás)
6. §10
A települési szilárd hulladék elszállítására és kezelésére (ártalmatlanítására)
vonatkozólag fizetendő közszolgáltatási díj mérséklésére és elengedésére vonatkozó helyi
szabályok
7. §
(1) (2)
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(3) Az az ingatlan tulajdonos is, aki tartósan (legalább 30 napig) távol van az ingatlanától, mentesül azon időszakra járó közszolgáltatási díj megfizetése alól, amely időszak alatt a
tárgyi ingatlan lakatlan, feltéve, ha a tartós távollétét előre, a távolléte tervezett napját 15
nappal megelőzően, írásban bejelenteni a Közszolgáltató részére.
(4) Az ingatlan tulajdonosa kérelemre – Pilis Város Önkormányzatának a szociális
ellátásokról szóló, érvényes és hatályos önkormányzati rendeletében meghatározott anyagi
jogi feltételrendszerének való megfelelés esetén – mentesülhet a közszolgáltatási díj tárgyévi
része egészének vagy egy részének megfizetése alól.
(5) Az Ör. 7. § (2) bekezdésében meghatározott díjmentesség fennállta esetén, - a
közszolgáltatási díj alól mentesített részét az Önkormányzat jogcímenkénti bontásban, évente
egy alkalommal, - a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján, - a tárgyévet követő év
március 31. napjáig, fizeti meg a Közszolgáltató részére.
(6) Az Ör. 7. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott díjmentesség vagy díjcsökkentés
fennállta esetén, - a Közszolgáltató közszolgáltatási díjat nem számláz ki.
(7) A Közszolgáltató az Ör. 7. § (3) bekezdésében meghatározott díjmentesség alapját képező
beépítetlen belterületi ingatlanokról teljes körű nyilvántartást vezet.
(8) A Közszolgáltató az Ör. 7. § (4) bekezdésében meghatározott díjmentesség eseteiről
tárgyévente, folyamatosan sorszámozott nyilvántartást vezet.
(9) Az Ör. 7. § (5) bekezdésében meghatározott díjmentesség vagy díjcsökkentés fennállta
esetén, - a közszolgáltatási díj alól mentesített részét, az Önkormányzat jogcímenkénti
bontásban, - ügyfelenként (jogviszonyonként), az Önkormányzat illetékes szerve által
meghozott önkormányzati hatósági határozat jogerőre emelkedését követően, az
önkormányzati hatósági határozatban megjelenő teljesítés napjáig fizeti meg a Közszolgáltató
részére.
Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. a.) bekezdése. Hatályos: 2018.
december 01. napjától.
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Az Ör. 7. § (2) bekezdésében meghatározott díjmentesség igazolásához kapcsolódó
külön eljárási szabályok
8. §
(1) A Közszolgáltató az Ör. 7. § (2) bekezdésében meghatározott díjmentesség fennálltának
eseteit, évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év január 31. napjáig, a tárgyév január 01.
napjára vetítve (keresési határnap) köteles leegyeztetni az Önkormányzat
munkaszervezetével, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységével (Hatósági Iroda),
amelynek végrehajtása tényéről a felek képviselői jegyzőkönyvet vesznek fel.
(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés szerinti egyeztetési eljárás során, a népességnyilvántartó program keretein belül szűrést (listázást) végez.
(3) A Közszolgáltató az (1) és (2) bekezdés szerint egyeztetést követően a tárgyévet követő év
február 28. napjáig állítja ki számláját az Önkormányzat részére, amelyhez köteles - az Ör. 7.
§ (2) meghatározott díjmentesség fennállta esetén, - mellékelni a Közszolgáltató által
készített, a Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartásával egyeztetett összesítő kimutatást,
egyeztetési jegyzőkönyvet.
(4) A polgármester a számlához mellékelt összesítő kimutatás tartalmát – a Polgármesteri
Hivatal népesség-nyilvántartásával – annak kifizetése előtt – ismételten ellenőriztetheti.
(5) Amennyiben az Ör. 7. § (2) bekezdésében meghatározott díjmentesség év közben áll be,
annak tényét a Közszolgáltató az (1)-(2) bekezdés szerinti eljárásrend analóg alkalmazásával
– pénzügyi negyedévente köteles leegyeztetni az Önkormányzat munkaszervezetével, a
Polgármesteri Hivatallal.
(6) Az Önkormányzat munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal az Ör. 8. § (1) vagy (5)
bekezdés szerinti ellenőrzés során köteles megvizsgálni a díjmentességgel érintett
háztartás(ok)ba bejelentett személyek tekintetében a díjmentességi feltételek együttes
fennálltát igazoló szempontokat (is).
(7) A Közszolgáltató köteles az Önkormányzat által, - adók módjára történő behajtásra átadott
ügyfél állomány tekintetében – teljesített (átutalt) követelésállománnyal, tárgy pénzügyi
évente csökkenteni (mérsékelni) az adott tárgyidőszaki ügyfél állomány nevén nyilvántartott
hátralék összegét.
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj behajtására vonatkozó
különös szabályok
9. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
közszolgáltatási díj hátralék és az azzal összefüggésben a Közszolgáltató által megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül, a Közszolgáltató felhívja az
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ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja az
ingatlan tulajdonosát fizetési kötelezettsége teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén, a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének
igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál kezdeményezheti.
III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA
HELYI SZABÁLYOK
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatási
munkák ellátása, a szolgáltató kötelezettségei
10. §
(1) A folyékony hulladék rendszeres begyűjtésének kötelezettsége arra az ingatlan
tulajdonosra, használóra terjed ki, akinek az ingatlanán keletkező települési folyékony
hulladék elszállítására, ártalommentes elhelyezésére szennyvízcsatorna útján nincs lehetőség.
(2) Azon az ingatlanon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat megépült, az ingatlanon (háztartásban) keletkező szennyvizet
elvezetni kizárólag a szennyvízcsatornán keresztül szabad.
(3) A települési folyékony hulladék gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa
oly módon köteles megoldani, hogy az közegészségügyi előírásokat ne sértsen, másnak kárt
ne okozzon.
(4) A lakóterületeken kommunális folyékony hulladékkal trágyázni nem engedélyezett.
(5) Az ingatlanon keletkezett bármilyen kommunális folyékony hulladékot közterületre
kiengedni, vagy bármilyen módon kijuttatni nem engedélyezett.
(6) A Jegyző – Pilis Város érvényes és hatályos Helyi Építési Szabályzata keretein belül
meghatározottak szerint, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, és a vízgazdálkodási
jogszabályok előírásainak betartása érdekében - az ingatlan szennyvíz csatorna hálózatra
történő rákötését - a tulajdonos költségére, és kárveszélyére - folyamatosan elrendeli.
(7) A települési folyékony hulladék szippantását, szennyvíztisztító telepre történő szállítását
kizárólag az a szakvállalkozó végezheti, aki a központi jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelel, és egyúttal aki a szennyvíz tisztító mű üzemeltetőjével megállapodást
köt, a beszállított folyékony hulladék ürítésére és befogadására.
(8) A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az
alábbiakra terjed ki:
Az ingatlanon keletkezett, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló
közműpótló létesítményben tárolt és onnan kiürített folyékony hulladék kiürítése és a
Képviselő-testület által kijelölt, leürítő helyre történő szállítása és elhelyezése.
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(9) Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvízelhelyező és tisztítómű:
Pilis város külterületén, a 4. sz. főúttól északra a 0201/6 hrsz.-ú ingatlan területén lévő,
hatósági engedéllyel rendelkező telephely.
(10) A szakvállalkozó szolgáltató kötelessége a rendelet, az épített és természetes környezet
védelmére, valamint a környezetvédelemre, közegészségügyre vonatkozó jogszabályi
előírások megtartásával az ingatlan tulajdonos megrendelését a bejelentéstől számított 48 órán
belül teljesíteni. Kivétel a pénteki bejelentés, tekintettel arra, hogy a hétvégén nincs
beszállítási lehetőség a szennyvíztisztító műbe.
(11) Az építésügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi, vagy ellenőrizteti, hogy a
szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa az ingatlanon keletkezett
szennyvíz elszállításáról gondoskodott–e, a szállítást a rendeletben megjelölt szakvállalkozó
szolgáltatóval végezteti-e, továbbá a szakvállalkozó szolgáltatóval a szennyvizet a
rendeletben kijelölt szennyvízelhelyező telephelyre szállította-e.
(12) Pilis Város Önkormányzata által kiépített szennyvíz tisztító kapacitás optimális
kihasználása érdekében, más települési önkormányzatok közigazgatási területéről is
befogadható települési folyékony hulladék, - Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete külön határozatával (engedélyével).
A Képviselő-testület által kiadható engedély érvényessége legfeljebb két év időtartamra
vonatkozik.
IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁVAL JÁRÓ
EGYÉB HELYI FELADATOK. HELYI SZABÁLYOK
Az ingatlan illetve közterület tisztán tartása
11. §
(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője,
birtokosa) köteles gondoskodni. Ezen belül köteles gondoskodni a lakó és az emberi
tartózkodásra szolgáló más épületek, közös használatú részének tisztaságáról, rendszeres
takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről, valamint gyommentesítéséről
Az ingatlan feletti rendelkezés (birtoklás, használat jogának) átruházása esetén ezen
feladatokról az ingatlan birtokosának (kezelőjének, jogcím szerinti használójának) kell
gondoskodnia.
(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa felszólítás ellenére sem végzi el a féreg, illetve a
rágcsáló irtást, - úgy azt az Önkormányzat elvégzi, és a költségét az ingatlan tulajdonosára
terheli.
(3) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) rendszeres tisztántartásáról,
folyamatos hó és síkosság mentesítéséről,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai rendszeres tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok állandó
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eltávolításáról.
c) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakasz tisztán tartásáról,
valamint a hulladékot rendszeres jelleggel történő eltávolításáról.
(4) Közterületen szemetet eldobni tilos.
Hulladékot kizárólag az erre a célra rendszeresített és felállított szemétgyűjtőbe szabad
elhelyezni. Hulladékot elhelyezni (szemetelni) azokon a közterületeken is tilos, ahol nincs
szemétgyűjtő kihelyezve.
(5)12 A közterületi szemétgyűjtők kihelyezése és annak rendszeres ürítése, tisztán tartása a
Pilisi Városüzemeltető Kft. feladata.
(6) Alkalmi szabadtéri (szórakoztató, kulturális, sport, vásár vagy egyéb) rendezvények
idejére és helyszínére a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak
megfelelő számú hulladékgyűjtő edény és illemhely biztosításáról, továbbá a rendezvény alatt
és azt követően a használattal érintett terület, és közvetlen környezetének eseti, teljeskörű
tisztán tartásáról.
(7) A közterületeken elhelyezett felszerelési tárgyakat, padokat (a továbbiakban együtt:
utcabútorokat), játszótéri eszközöket, emlékhelyeket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően
lehet használni.
(8) A közterületen kialakított szikkasztó, vagy vízelvezető árkot betemetni, továbbá az árok
partját bármilyen módon feltölteni, az úttestről a csapadékvíz árokba folyását akadályozni
tilos.
(9) Közterületen talált állati tetem, - melynek gazdája ismeretlen – elszállításáról és
ártalmatlanításáról az Önkormányzat a közterület-felügyelet bevonásával gondoskodik, úgy
hogy az Önkormányzat nevében a Polgármester szerződést köt az állati tetem elszállításával
foglalkozó vállalkozással.
(10) Az állat birtokosa köteles - ismert állati tetem esetén, az állati tetem elszállításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatási díjat, költséget – a Polgármesteri Hivatal írásbeli
felszólítására, – az írásbeli felszólítás kézhezvételétől 8 napon belül megfizetni (befizetni). A
Polgármesteri Hivatal köteles az általa készített, kiküldött írásbeli felszólításához részletes
elszámolást mellékelni, - az állati tetem elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos
szolgáltatási díjak, költségek kimutatására.

(11) Hirdetményt, plakátot a település e célra kijelölt, felállított hirdetőtábláin kell
kifüggeszteni, valamint - a tulajdonos, bérlő, használó hozzájárulásával - a kereskedelmi és
vendég-látóipari egységek kirakataiban (üzlet terében) lehet elhelyezni.
(12) Hirdetményt, plakátot a (11) bekezdésben nem szabályozott, minden más felületen
elhelyezni tilost.
(13) A hirdetmény, plakát eltávolítása, annak a feladata, aki azt - vagy akinek érdekében - a
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(11) bekezdésben meghatározott helyen, felületen kívül elhelyezte, illetve akinek érdekében
elhelyezték.
(14) A város közlekedés szempontjából két jelentősebb fő utcáján - a Rákóczi és Kossuth L.
úton - az ott lakó ingatlantulajdonosok köztisztasági feladatain túl, havonta egy alkalommal a
települési köztisztasági közszolgáltató is nagytakarítást végez.
(15) A Polgármesteri Hivatal a rendelet előírásai szerint, a település közterületein
szabálytalanul elhelyezett plakátot, hirdetményt - a települési Közfoglalkoztatási Terv
részeként meghatározott feladatellátási terv alapján - 2 hetente eltávolíttatja, illetve a
hirdetményt, plakátot szabálytalanul elhelyezővel szemben a külön jogszabályban
meghatározott szabálysértési hatóság előtt, szabálysértési eljárást kezdeményez.
(16) A közterületen szeszes italt fogyasztani tilos.
(17) A közterületen gépkocsit mosni vagy mosatni tilos.
(18) A települési szilárd hulladékot a próbaüzem alatt működő, ceglédi regionális
hulladéklerakó mű területén – illetve megnyitását követően: a regionális hulladéklerakó
keretein belül működő ún. települési szelektív hulladékgyűjtő sziget területén – lehet
elhelyezni, mely hulladék átadásának és átvételének tényét igazoló pénzügyi bizonylatot (a
központi jogszabályokban meghatározott esetben) kötelező megőrizni.
(19) Aki a (18) bekezdésben meghatározottól eltérően rak le, vagy helyez el a település
közigazgatási területén szilárd hulladékot, kötelezni kell a szilárd hulladék egyúttal a kijelölt
helyre történő szállítására.
(20) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi rendeltetésű földrészleten,
útkereszteződésben, az útcsatlakozásban, a zárt rendszerű szennyvíz vagy a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatornán az ott lévő műtárgy(ak) tisztán tartásáról, karbantartásáról – a
Pilisi Városüzemeltető Kft. (2721 Pilis, Rákóczi út 67.) – folyamatosan gondoskodik.13

V. FEJEZET
VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezések
12. §
A kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltató köteles a Polgármesteri
Hivatal, e feladat ellátásával megbízott szervezeti egysége részére írásban jelezni, ha
tevékenysége végzése során a rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.

13
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Hatályba léptető rendelkezések
13. §
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2015. március 02. napjától lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis Város
Önkormányzatának a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló
21/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2015. február hó 27. napján.

Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2015. február hó 27. napján
Tóth László
jegyző
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról
1. sz. melléklete
Belterületi közigazgatási területen, a szemétszállítás rendje

Keddi napokon:
Huba út-Rákóczi út-Kossuth Lajos úttal határolt, Monor felé eső terület.
Szerdai napokon:
Vasútvonal-Rákóczi út-Kossuth Lajos úttal határolt, Cegléd felé eső terület.
Csütörtöki napokon:
Vasútvonallal és Huba úttal határolt Cegléd felé eső terület és a
Kossuth Lajos úttal-Kávai úttal határolt Monor felé eső terület.
Pénteki napokon:
Kossuth Lajos úttal-Kávai úttal határolt Cegléd felé eső terület.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról
2. sz. melléklete

Külterületi közigazgatási területen, a szemétszállítás rendje:

1./ Minden hónap második szombatján, kéthetente:
A vasút jobb oldali részén:

- Szabadka-Homoki dűlők:
- Krekácsdűlő

2./ Minden hónap második péntekén, kéthetente:
A vasút bal oldalán:

- Haleszi-Papbereki dűlő
- Rózsahegyi dűlő
- Bárószőlő
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról
3. sz. melléklete
Elhelyezhető bio hulladékok a Nagykőrös 114/43. hrsz.-on kialakított komposztáló telepen
EWC kód
02 01 03
02 01 07
02 03 01

02 03 04
02 03 05
02 06 01
02 06 03
02 07 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05
19 08 05
20 01 08
20 02 01
20 03 02

Megnevezés
hulladékká vált növényi szövetek
erdőgazdálkodási hulladékok
mosásból, tisztításból, hámozásból,
centrifugálásból és más szétválasztásokból
származó iszapok
fogyasztásra, illetve feldolgozásra
alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékok keletkezésük helyén
történő kezeléséből származó iszapok
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan
anyagok
folyékony hulladékok keletkezésük helyén
történő kezeléséből származó iszapok
a nyersanyagok mosásából, tisztításából és
mechanikus aprításából származó hulladékok
szeszfőzés hulladéka
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan
anyagok
folyékony hulladékok keletkezésük helyén
történő kezeléséből származó iszapok
települési szennyvíz tisztításából származó
iszapok
biológiailag bomló konyhai és étkezési
hulladékok
biológiailag lebomló hulladékok
piacokon keletkező hulladékok
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