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Helyben 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes város közterületeinek tisztántartásával kapcsolatban a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/1993./XI.19./KT.sz. 
rendeletének módosítását szükségesnek tartjuk. 
 
Hiányossága a rendeletnek, hogy nem kötelezi az intézmények, kereskedelmi, -szolgáltató és 
vendéglátó egységek, más elárusító helyek, illetve a társasházak tulajdonosait, bérlőit a 
bejáratok előtt hulladékgyűjtő edény kihelyezésére és annak szükség szerinti ürítésére. Ebből 
adódóan az előzőekben felsorolt ingatlanok előtti közterületek nagyobb mértékben 
szemetesek. 
 
A köztisztaság fokozása érdekében a mellékelt rendeletmódosításunkat terjesztem a 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a rendelet módosítására 
irányuló tervezetet. 
 

Szentes, 2007. június 20. 
 

                        
                        

Czirok Jánosné 
műszaki osztályvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
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a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem 
helyi szabályairól szóló 21/1993./XI.19./KT.sz. rendelet módosításáról 

 
 

1.§. 
 
A Rendelet 8.§. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
/3/ Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan vonala és az útburkolat közötti 
közterület tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. 
Ez alól kivételt képeznek azok a közterületek, amelyeknek a gondozását az önkormányzat 
által kijelölt intézmény (Városellátó Intézmény) végzi. (R. 4. számú melléklete) Erről az 
Intézmény, a pontos határvonalak megjelölésével a tulajdonosnak írásos értesítést küld. 
  
 

2.§. 
 

A Rendelet 8.§ (4) bekezdése az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 
 
/4/ Az intézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó-ipari egységek, más 
elárusítóhelyek, üzletek üzemeltetői, a társasház esetén a társasházi közösség (közös 
képviselő) az ingatlan előtti járdaszakaszt köteles tisztán tartani és a hulladék elszállításáról 
gondoskodni.  
  
Az intézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó-ipari egységek, más 
elárusítóhelyek, üzletek, irodaépületek bejáratai előtt az üzemeltető a teljes nyitvatartási idő 
alatt köteles hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és annak szükség szerinti ürítéséről 
gondoskodni. 
A négynél több lakást tartalmazó társasházak esetében a bejáratánál a társasházi közösség 
(közös képviselő) köteles hulladéktartó edény kihelyezésére és annak ürítéséről gondoskodni. 
A hulladékgyűjtő edénynek elkülönített módon tartalmaznia kell cigarettavég elhelyezésére 
alkalmas részt. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény feleljen meg a köztéri utcabútorokra 
vonatkozó önkormányzati album előírásainak.  
 
 

3.§. 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Dr. Sztantics Csaba      Szirbik Imre 
            jegyző       polgármester 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


