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NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

21/2004. (IX. 13.) rendelete 
 

a köztisztaság fenntartásáról 
 
 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. 
(II. 21.) ÉVM-EüM sz. – többször módosított – együttes rendelet helyi végrehajtására 
Nagymaros Város Képviselő-testülete megalkotja a város köztisztaságának fenntartásáról 
szóló rendeletét. 
 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a város területén az egyes településrészek sajátosságainak 
figyelembevételével biztosítsa a köz- és magánterületek tisztántartását, az ezzel kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket, a köztisztasági szolgáltatást. 
 

Ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

2. §  
 

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában két méter széles területsáv),  
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, 
c) zöldsáv (és az ott lévő növényzet) 
tisztántartásáról, a hulladékok eltávolításáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyásának 
biztosításáról és a növényzet kezeléséről (fák, sövények metszése) gondoskodni. 

(2) Az ingatlan előtt húzódó járdaszakaszok takarításánál keletkezett hulladékot a tulajdonos 
és használó köteles összesöpörni és a háztartási hulladék céljára szolgáló edényben 
elhelyezni. 

(3) A közterületen és a közforgalomra átadott területeken hulladékot lerakni tilos. 
(4) Szennyvizet a közterületre kiönteni vagy kivezetni tilos, azt a közcsatornával ellátott 

területen – a szolgáltató engedélye mellett – a rendszerbe kell vezetni.. 
(5) Az utcai közterületi árusok kötelesek a részükre kijelölt helyek, valamint azok környékét a 

szennyeződéstől megóvni. Kötelesek a terület rendszeres tisztántartásáról, a keletkező 
hulladék összegyűjtéséről és annak elszállításáról gondoskodni függetlenül attól, hogy a 
szennyeződés az üzleti tevékenységből keletkezett-e vagy sem. 

(6) Közterületek síkosságmentesítéséről a növényzetet kímélő anyagok alkalmazásával kell 
gondoskodni. 

(7) Tilos a város közterületein szennyezést okozó tárgyak tisztítása, mosása, vegyszeres 
anyaggal történő kezelése. 

(8) A (7) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a személygépkocsik szennycsatornázott 
területen történő felső mosására. 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 

3. §1  

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése.  
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4. §2  
 

5. §3  
 

6. §4  
 

7. §5  
 

8. §6 

 
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása 

 
9. §7  

 
10. §8  

 
A hulladékok szelektív gyűjtése 

 
10/A. §9 

 
 

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 
 

11. §  
 

(1) A város közterületein a szeszesital fogyasztása tilos. 
(2) Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki a piaci, vásári és egyéb rendezvényekre kitelepült 

egységek előtti közvetlen területen történő szeszesital fogyasztására. 
 

12. § 
 

Közterületen hirdetményt és mindenféle plakátot csak a rendelet 3. sz. mellékletében rögzített, 
az e célra kijelölt hirdetőhelyeken lehet elhelyezni, a Nagymaros Város Önkormányzat 
reklámhordozókról szóló rendeletének előírásaiban foglaltak szerint. 
A hirdetmények eltávolításáról tulajdonosa, illetve kihelyezője köteles gondoskodni. 
 

13. § 
  

Az üzemeltetők kötelesek az üzletek és vendéglátó helyiségek bejáratánál saját költségükön 
szemétgyűjtő edényt elhelyezni. 
 
 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése.  
3 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése.  
4 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése. 
5 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése. 
6 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése. 
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése. 
8 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése.  
9 Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése.  
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A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 
 

14. §10  
 
 

 
Hatályba léptető rendelkezések 

 
15. §  

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg egyidejűleg a Nagymaros 
Város Képviselő-testületének 1/1994. (I. 15.) számú rendelete hatályát veszti. 
 

16. §  
 

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 

 

Edöcsény András sk. Hunyadkürti Szilvia sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
 
Záradék 
 
A rendeletnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról a 3/2007. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet (SzMSz) 56. § (6) bekezdése alapján gondoskodtam. 
 
Nagymaros, 2010. október 1. 
 

Dr. Horváth Béla 
jegyző

                                                 
10 Hatályon kívül helyezta a 13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § h) pontja. 
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1. számú melléklet 
 
 

Az egyéni gyűjtőedényzettel történő települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt terület utcák 
szerinti jegyzéke 

 
 
Diófa utca       Fő tér 
Aranyos utca       Magyar utca 
Arany J. utca       Fehérhegy 
Árpád utca       Mező utca 
Babits M. utca       Tavasz utca 
Zoltán utca       Nyár utca 
Vasút utca       Pállya C. utca 
Béla király sétány       Nimród utca 
Csillag utca       Pince utca 
Csokonai utca       Radnóti utca 
Tégla utca       Rákóczi út 
Dézsma utca       Rigóhegy utca 
Dózsa Gy. út       Rózsa utca 
Duna utca       Deák Ferenc utca 
Gyár utca       Molnár utca 
Hegy utca       Selmecbánya utca 
Hold utca       Hell Ferenc utca 
Mainzi utca       Szív utca 
Szt. Imre herceg tér      Német utca 
Ipolysági utca       Tamási Á. utca 
István tér       Halász utca 
Jókai utca       Nap utca 
Elsővölgy       Új utca 
Kálvária utca       Váci út 
Király utca       Villasor 
Kassák L. utca       Visegrádi utca 
Kossuth sor       Zöldfa utca 
Millennium sor       Őz utca 
Kittenberger K. utca      Szarvas köz 
Komáromi utca      Szálloda út 
Sólyom-sziget (április15-október 15. között) 
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2. számú melléklet 
 
 

A települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítás díjai 2010. 
évben11 

 
 
 

110 literes edényzet lakóház esetén 19 600 Ft/év/edényzet 
110 literes edényzet hétvégi ház esetén 9 800 Ft/év/edényzet 
120 literes edényzet lakóház esetén 21 000 Ft/év/edényzet 
120 literes edényzet hétvégi ház esetén 10 500 Ft/év/edényzet 
240 literes edényzet lakóház esetén 40 000 Ft/év/edényzet 
50 literes edényzet lakóház esetén 9 800 Ft/év/edényzet 
Műanyag zsák 400 Ft/zsák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Megállapította a 38/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
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3. számú melléklet 
a 21/2004. (IX. 13.) Kt. sz. rendelethez 

 
 
 

A KÖZTERÜLETI HIRDET ŐBERENDEZÉSEK HELYE 
 
 
 

Vasút utca – Nagymaros vasútállomás 

Visegrádi utca – vasúti aluljáró 

Zöldfa utca – vasúti aluljáró 

Zöldfa utca – Duna-part  

Molnár utca – vasúti aluljáró 

Fő tér – vasúti aluljáró – két helyen 

Fő tér – Duna-part 

Hunyadi sétány – Rév pénztár mellett 

Magyar utca– vasúti aluljáró – két helyen 

Mainzi utca– vasúti aluljáró 

Király utca– vasúti aluljáró 

Hold utca– vasúti aluljáró 

Radnóti utca– vasúti aluljáró 

 

 


