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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n  

Tisztelt Közgyűlés!

Városunk köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységét a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 22/1999. (VI.7) számú 
rendelete szabályozza. Az elmúlt időszak tapasztalatainak birtokában szükségesnek 
tartjuk a rendelet kiegészítését, módosítását.

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc város elsődleges érdekei, közé tartozik, hogy fokozottabban ellenőrizhessük 
városunk közigazgatási területének tisztántartását, beleértve a közterületeken és 
háztartásokban keletkező hulladékkal összefüggő tevékenységet, illetve a 
háztartások környezetének tisztántartását. Fontos, hogy a köztisztasággal 
összefüggő tevékenységet megfelelő szabályok közé szorítsuk, valamint a 
módosított rendelet hatékony ellenőrzést biztosítson a megalkotott szabályok 
betartása érdekében.

II. Önkormányzati stratégiához való viszony

Az előterjesztés illeszkedik az Önkormányzat stratégiájához, mivel a köztisztaság 
javulása elősegítené a városkép összességében való szebbé tételét, valamint akár 
idegenforgalmi vonzerejének növelését, elősegítve ezáltal a lakosság fokozottabb 
megelégedését.

III.Előzmények:

A Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály közterület-felügyelői 
helyszíni ellenőrzéseik során szerzett tapasztalataik alapján jelezték, hogy az 
ingatlanok környezete köztisztaságának ellenőrzése során felmerült, hogy a 
tisztántartásra kötelezett nem szólítható fel az ingatlan tisztántartási sávjában 
húzódó zöldterület gaztalanítási, kaszálási tevékenységére, mivel az nem illeszthető 
a jelenlegi rendelet szabályai közé.  Természetesen hivatkozott észrevétel jogos, 
ezért a Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály, amint tudomására 
jutott ez a hiányosság, előkészítette a vonatkozó rendelet módosítását.  



IV. Várható szakmai hatások

A rendeletnek a közvetlen szakmai hatása pozitívan változik, mivel a közterület- 
felügyelő egyértelműbb jogszabályi keretek között tud eredményesen intézkedni.

V.  Várható gazdasági hatások

A rendeletnek közvetlen gazdasági hatása az Önkormányzat gazdálkodásának 
tekintetében nincs.

VI. Kapcsolódások

A rendelet szervesen illeszkedik az Önkormányzat egyéb a közterületeket érintő 
jogszabályaihoz.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előkészítés során nem maradtak vitás kérdések.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Hangsúlyozandó, hogy a módosításra a köztisztaság fokozottabb megvalósulása 
érdekében került sor

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatva, a mellékelt 
rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. szeptember 20.

Káli Sándor



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
……/2007.(………) számú rendelete

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló

a 16/2000. (IV.10.) sz., 17/2000.(IV.06.) sz., 44/2003. (X.7.) sz.
önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI. 7.) számú 

rendelet módosításáról

1. §

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 22/1999. (VI.7.) számú 
rendeletének (továbbiakban: rendelet) 4. § g.) pontja az alábbiak 
alapján módosul, illetve egészül ki.

g./ tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása,  hó- és 
síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése, zöldterületek 
gaztalanítása, kaszálása, a rendelet hatálya alá eső 
élővízfolyások, átereszek, hidak, közterületi árkok esetében a 
rendszeres kaszálás, a hordalék és idegen anyagok eltávolítása, 
gyűjtőhelyre szállítása.

2. §

A rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbiak alapján módosul:

(1) Aki az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket, tilalmakat 
megszegi, illetve nem tartja be az előírt magatartási szabályokat és 
cselekménye nem tartozik súlyosabb jogi megítélés alá, 
szabálysértést követ el. és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
az egyes  szabálysértésekről szóló,  218/1999. (XII.28.) Korm. 
rendelet 7. §-ában meghatározott összegű pénzbírsággal sújtható.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. szeptember 20.

Dr. Mészáros Miklós                                                          Káli Sándor
         jegyző                                                                       polgármester
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