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SZENTEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 

Szentegyháza Város Önkormányzata által elfogadott Városgazdálkodási és 

Hulladékgazdálkodási szabályzatok  magyar nyelvű bemutatásáról szól ez a kiadvány. 

Teljes terjedelmükben megtalálhatóak román nyelven a város honlapján a jelen 

magyar nyelvű kivonattal együtt. 

Regulamentul privind gospodărirea Oraşului Vlăhiţa şi Regulamentul de salubrizare al 

Oraşului Vlăhiţa  se aduce la cunoştinţă publică  pe pagina de web : 

www.primariavlahita.ro 

Magyar nyelvű kivonat Szentegyháza Városgazdálkodási 

Szabályzatából, amely a közrend, a köztisztaság és az 

élhető, illetve fenntartható környezet biztosítása 

érdekében jött létre. 

Közintézmények, civil szervezetek, vállalkozások és egyéb jogi 

személyek felelősségei és kötelezettségei 

 10. Cikkely. A közintézmények, a kereskedelemmel és szolgáltatásokkal 

foglalkozó vállalkozások és a civil szervezetek kötelezettsége, hogy a tulajdonukban 

vagy használatukban lévő épületeket, melléképületeket, udvarokat, kerítéseket, 

bejáratokat illetve az épületekhez tartozó területet, utca részeket, zöld övezeteket 

rendbe tartják, takarítják, valamint a település köztisztaságára és tisztántartására 

vonatkozó önkormányzati rendeleteket tiszteletben tartják. 

Ilyen téren a következő kötelezettségeknek kell eleget tenniük:  

a) az ingatlanok (épület, telek, terület) tulajdonosai kötelesek az ingatlant megfelelően 

bekertelni és azokat rendszeresen tisztítani, takarítani, kaszálni, megfelelően az 

50/1991-es számú törvény és  az 525/1996 számú kormányhatározat  előírásainak. 

 

http://www.primariavlahita.ro/
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b) a tevékenységükhöz szükséges, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanokban rendet, 

tisztaságot és higiéniát tartanak, elvégezik a szükséges javítási, állagmegőrzési és más 

sajátos munkákat a Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala által jóváhagyott 

tervek, urbanisztikai bizonylat vagy más törvény által előírt engedélyek és 

dokumentumok alapján.  

c) rendben tartják az udvarokat, az ingatlan környezetét, melléképületeket és egyéb 

általuk használt területeket, úgymint: vízforrások, medence, parkoló hely, közkert. 

Folyamatosan gondoskodnak az ingatlanjuk környezetében lévő vízelvezető árkok, 

hidak, patakok/ vízfolyások partjainak tisztaságáról. 

d) tisztán tartják a kirakatokat, az ingatlan ablakait, megjavítják vagy kicserélik a 

megrongálódott részeket, karbantartják a reklámtáblákat, az épületek homlokzatát, 

időszakosan meszelnek. 

e) a fényreklámok, világító cégtáblák felszerelése csak az előzetesen beszerzett 

engedély és illeték kifizetése után lehetséges. 

f) a reklámokat, hirdetéseket, plakátokat csak a kijelölt helyekre szabad kirakni és azt 

a hirdetés/ plakát érvényességi ideje után kötelező összegyűjteni, eltakarítani. 

g) tisztán kell tartani a raktárhelyeket a belső udvarokban vagy más helyeken, 

valamint azok bejáratait is. 

h) kötelező szerződést kötniük a szemét elszállítására a településen szolgáltató 

szakcéggel és be kell tartaniuk a szerződésben foglaltakat. A háztartási és szelektív 

hulladék időszakos tárolására megfelelő tároló edénnyel kell rendelkezzenek. Egyéb 

típusú hulladék elszállítása, a szakcéggel kötött szerződés értelmében külön 

megrendelés alapján lehetséges és az általa megszabott feltételek mellett. 

i) a jogi személyek csakis „eurós” tárolóedényben gyűjthetik a hulladékot, mely a 

tevékenységet végző kereskedelmi egységnél kell legyen elhelyezve. Tilos bármilyen 

hulladék tárolása/ elhelyezése a tároló edények mellett. 
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j) rendben és tisztán kell tartaniuk az ingatlanhoz/ helyiséghez tartozó járdaszakaszt, 

az úttest és az ingatlan kerítése közti területet, az általuk használt parkoló helyeket. 

Télen hótalanítani / jégmentesíteni kötelesek azon ingatlanok előtti járdaszakaszt, ahol 

a tevékenységeiket végzik. 

k) azon vállalkozások, melyek földalatti vezetékeket fektetnek le és üzemeltetnek, 

kötelesek az aknatetőket, gázszellőzőket és egyéb a vezetékekhez hozzáférést biztosító 

elemeket az útburkolat szintjén rögzíteni és megfelelő használati állagáról 

gondoskodni. 

l) a különféle autók, szállító járművek, mezőgazdasági gépek (kerekeit, sáros részeit) 

le kell tisztítani, mielőtt a közútra felhajtanának. 

 11. Cikkely Az ingatlan és közművezetékek építési, felújítási, bontási, 

épületgépészeti, javítási munkákkal foglalkozó cégek kötelezettségei: 

a) az építkezési területet kötelesek elkeríteni és azt megfelelően karbantartani. 

b) az építkezési anyagokat, bontásból/ ásásból származó építkezési törmeléket 

rendezetten és csak az erre a célra jóváhagyott területen tárolják, illetve kötelesek 

szerződést kötni egy szakcéggel a hulladék gyűjtésére és elszállítására. 

c) a munkálatok befejezéséig kötelesek felszerelni jól látható helyre egy tájékoztató 

táblát, amelyen szerepel az építkezés megnevezése, a munkálatok befejezésének 

határideje, a tervező neve, a tulajdonos neve, a kivitelező neve, az építkezés 

vezetőjének neve, az építkezési engedély száma. Kötelesek szembetűnő módon 

felhívni a figyelmet az építkezési területre. 

d) az építkezési terület környezetében lévő közutakat rendben és tisztán tartják. 

e) kötelesek megfelelően kijavítani az útburkolatban okozott károkat, folyamatosan 

gondoskodva a gyalogos és autós forgalom zökkenőmentességéről. Az építkezési 

törmeléket nem tárolhatják zöldövezeteken, gyalogosok útvonalain. 
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f) valamennyi építési munkálat, beleértve azokat is, amelyek építkezési helyszíne 

érinti a közterületeket (út, zöldterület, parkok, piac) a Szentegyháza Város 

Polgármesteri Hivatala által jóváhagyott engedélyek alapján végezhető el. 

 12. Cikkely A közszolgáltató cégek: víz, szennyvíz, elektromos áram, 

földgáz, telefon, internet szolgáltatók kötelesek megfelelő állapotban tartaniuk a 

hálózatukat, és azonnal, de legkésőbb 48 órán belül, elvégezni a következő 

munkálatokat: 

a) az elektromos hálózat, gázvezetékek, ivóvíz vezetékek, szennyvízhálózat, 

telefonhálózat, televízió és internet vezetékek hiba vagy üzemzavar elhárítása, 

anélkül, hogy a közterületeken lévő gyalogos és jármű forgalmat akadályoznák. 

b) a szennyvíz és esővíz elvezetők dugulásait megszüntetni az áradások elkerülése 

érdekében. 

c) az útburkolat állapotát eredetinek megfelelő állapotba visszaállítani, amely 

utcákban javítási munkálatokat végeztek. 

 

A lakók kötelességei 

 

 13. Cikkely. Szentegyháza város lakosai, akár tulajdonosok, akár bérlők egy 

ingatlanban, kötelesek a lakást, ingatlant, melléképületeket, udvart, bejáratokat, a 

környező kerítéseket rendben és tisztán tartani, valamint megőrizni a rendet és 

tisztaságot az utcákban, járdákon, parkokban, kertekben, zöld felületeken, 

középületekben és egyéb közterületeken. 

a) az ingatlanok (épület, telek, terület) tulajdonosai kötelesek az ingatlant megfelelően 

bekertelni és azokat rendszeresen tisztítani, takarítani, kaszálni, megfelelően az 

50/1991-es számú törvény és  az 525/1996 számú kormányhatározat  előírásainak. 
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b) a kerítések felújítását, új kerítés építését, az épületek homlokzatának felújítását, 

meszelését a hatályos urbanisztikai törvényeknek megfelelően kell elvégezni. 

c) az elkezdett építkezéseket a polgármesteri hivatal által kiadott engedélyben szereplő 

előírásokat és határidőket tiszteletben tartva kell befejezni. 

d) az ingatlanokhoz tartozó vezetékek javítási és karbantartási munkáit el kell végezni. 

e) rendben és tisztán kell tartaniuk az ingatlanhoz/ helyiséghez tartozó járdaszakaszt, 

az úttest és az ingatlan kerítése közti területet, az általuk használt parkoló helyeket. 

Télen hótalanítani / jégteleníteni kötelesek a tulajdonukban lévő ingatlanok előtti 

járdaszakaszt. Tisztán kell tartani a vízelvezető árkokat, sáncokat, átereszeket és 

hidakat, a patakok és vízfolyások partjait, melyek az ingatlannal határosak. 

f) meg kell őrizni a rendet és tisztaságot a főútvonalakon, utcákban, parkokban, 

játszótereken, piacok/ vásárok helyszínein és egyéb közterületen. 

g) a reklámokat, hirdetéseket, plakátokat csak a kijelölt helyekre szabad kirakni és 

kötelező azt a hirdetés/ plakát érvényességi ideje után összegyűjteni, eltakarítani. 

h) jó állapotban kell megőrizni, vigyázni kell a padokra, szemetes kukákra, játszóterek 

játékaira, forgalmi táblákra, hirdető táblákra és minden egyéb köztéri bútorra/ tárgyra, 

amelyek az utcákon, parkokban vagy más közterületeken helyezkednek el. TILOS A 

RONGÁLÁS!!! 

i)  kötelező szerződést kötniük a háztartási hulladék és egyéb hulladékok elszállítására 

a településen szolgáltató szakcéggel.( megj. lakóbizottságok tagjai nem kell egyéni 

szerződést kössenek, az szerepel a közös költségben) 

j) a természetes személyek csakis „eurós” tárolóedényben gyűjthetik a hulladékot, 

mely a tömbházak esetén a gyűjtőpontokon vannak elhelyezve, kertes házak esetén 

mindenkinek saját tároló edénye kell legyen. 

k) az ingatlan tulajdonosok kötelesek megoldaniuk az esővíz elvezetését (háztető, 

udvar), oly módon, hogy esőcsatornát szerelnek a házukra és azt karban tartják. Tilos 
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közvetlenül a járdára/ úttestre kivezetni az esővizet, bele kell kötni az esővíz elvezető 

rendszerbe.  

l) tulajdonosok kötelesek a (beépített vagy beépítetlen) ingatlanjukat bekertelni és 

látható helyen házszámot elhelyezni. Megőrzik a rendet, kaszálják és tisztán tartják az 

ingatlant és annak környezetét. 

m) a különféle autók, járművek, mezőgazdasági gépek kerekeit, sáros részeit le kell 

tisztítani, mielőtt a közútra felhajtanának. 

n) a lakodalmak alkalmával kihelyezett zöldágakat, a menyegző utáni héten kötelező 

összeszedni, feltakarítani. 

 

V. Fejezet 

A lakóbizottságok (tagok) kötelességei 

 

 Art. 14. A lakóbizottságok kötelességei: 

a) biztosítani kell a közös felületek tisztaságát, a zöldfelületeket/ virágágyásokat 

rendben kell tartani, télen a havat és jeget a járdákról el kell takarítani, biztosítani kell 

a gyalogos közlekedést. 

b) a rágcsálók és/vagy rovarok elszaporodásának észlelésétől számított 5 napon belül 

egy szakcéggel elvégeztetik a rágcsáló/ rovar – irtást. 

c) kötelesek szerződést kötniük a háztartási hulladék és egyéb hulladékok 

elszállítására a településen szolgáltató szakcéggel a lakóbizottsághoz tartozó lakók 

nevében. 

d) tisztán és rendben tartják a Polgármesteri Hivatal által kijelölt szemetes 

gyűjtőpontokat és azok környezetét. 
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e) tiszteletben tartják a lakóbizottság működési szabályzatát és az együttélésre 

vonatkozó belső rendszabályzatot. 

f) a 15 cikkely előírásainak tiszteletben tartása. 

 

VI. Fejezet 

Egyéb általános rendelkezés 

 

 Art. 15. Városunk tisztaságának, esztétikájának fenntartása és megőrzése 

érdekében tilos: 

a) a természetes és jogi személyek által, bármilyen gazdasági tevékenységet elkezdeni, 

hogyha nincs kialakítva egy megfelelő hely a különféle hulladékok tárolására a 

gazdasági egységben vagy azok mellett. Ennek hiánya a működési engedély 

felfüggesztésével járhat. 

b) bármilyen típusú hulladék: építkezési hulladék, sitt, élelmiszer, papír, 

cigarettacsikk, szerves trágya, állattetem, egyéb hulladék eldobása, tárolása vagy 

elégetése az utcán, parkokban, beépítetlen területen és bármely más közterületen. 

c) tilos a patakban és egyéb vízfolyásokban autót, szekeret, mezőgazdasági és más 

járművet, szőnyeget mosni. 

d) bármely ingatlannak, kerítésnek, műemléknek, köztéri bútornak és épületnek, 

közvécének, játszótérnek, borvíz vagy más vízforrásnak és egyéb középületeknek, 

közterületeknek a rongálása tilos. 

e) bármely hirdetés, reklám és plakát kihelyezése, festés, grafitti készítése, csak a 

kijelölt és engedélyezett hirdetőfelületeken engedélyezett. 
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f) építkezési engedély és urbanisztikai bizonylat hiányában tilos bármiféle építkezés, 

beleértve: teraszok beépítése, garázs, melléképület, pince és egyéb épületek építése és 

átépítése, épületek bontása, reklámok/ cégérek kihelyezése, kereskedelmi felület 

kibővítése közterületen. 

g) tilos a lakóházak és tömbházak közvetlen közelében vagy a nem engedélyezett 

helyeken az alkoholfogyasztás, szerencsejáték, a közrend megsértése, hangoskodás, 

zajongás. 

h) tilos a csendzavarás, hangoskodás, zajkeltés 13 – 14 óra és 22 – 08 óra közt, 

valamint egyéni ünnepségek, rendezvények szervezése közterületeken engedély 

hiányában. 

i) tilos bármilyen zöldfelület, fák, cserjék, virágok, gyepterület rongálása. 

j) tilos engedély nélkül a fák, cserjék, csemeték és azok gyökereinek kivágása, 

kiemelése. 

k) tilos a zöldfelületek, játszóterek rendeltetésének engedély nélküli megváltoztatása. 

(pl. parkolás) 

l) tilos a fákra plakátokat, hirdetéseket kihelyezni. 

m) tilos autóknak, bármilyen járműnek a zöldfelületeken, parkokban való parkolása 

bármilyen célból, valamint a közterületek nem engedélyezett, önkényes elfoglalása. 

n) tilos bármiféle információs vagy tájékoztató tábla, jelzés rongálása. 

o) tilos a virágágyásokon, gyepeken való átkelés, csak a kijelölt helyeken 

engedélyezett. 

p) tilos engedély nélkül a zöldövezetek átalakítása parkolóvá. 

r) tilos bármilyen engedély nélküli ásás, sánc ásás a közterületeken: víz – szennyvíz 

bekötés, gáz bekötés, villanybekötés, egyebek. 
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s) tilos az utcákat, járdákat, parkokat és más közterületeket az állatok ürülékével 

szennyezni (kutya, juhfélék, szarvasmarha, ló, stb.). Az állat tulajdonosa köteles 

feltakarítani az állata után az ürüléket. 

ş) tilos rongálni a forgalmi táblákat, jelzéseket, utcatáblákat, turisztikai jelzéseket. 

t) tilos az esővíz bekötése, belevezetése a szennyvízhálózatba. 

u) tilos a szennyvizet patakokba, árkokba, esővíz elvezetőkbe beleengedni. 

 

VII. Fejezet 

Büntetések 

 

 Art. 16. A fent leírtak kihágásnak minősülnek és az írásos figyelmeztetés 

mellett a következő mértékben bírságolhatóak: 

a) jogi személyek 250 – 500 lej értékben bírságolhatóak, amennyiben nem tartják be a 

következő pontokban szereplő előírásokat: 10. cikkely   ”a”,  ”b”,  ”c”,  ”d”,  ”e”,  ”f”,  

”g”,  ”i”,  ”j”,  ”k”,   „l”; 12. cikkely   ”a”,  „b”,  ”c”; 

b) jogi személyek 300 – 700 lej értékben bírságolhatóak, amennyiben nem tartják be a 

következő pontokban szereplő előírásokat:10 cikkely   ”h”;11. cikkely   ”a”,  ”b”,  

”c”,  ”d”,  ”e”,  ”f”; 

c) természetes személyek 50 – 150 lej értékben bírságolhatóak, amennyiben nem 

tartják be a következő pontokban szereplő előírásokat:13. cikkely   ”a”,  ”b”,  ”c”,  

”d”,  ”e”,  ”f”,  ”g”,  ”h”,  ”i”,  ”j”,  ”k”,   „o”;15. cikkely   ”b”,  ”c”,  ”d”,  ”e”,  ”g”,  

”h”,  ”i”,  ”j”,  ”k”,  ”l”,  ”m”,  ”n”,  ”o”,  ”p”; 
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d) természetes személyek 150 – 300 lej értékben bírságolhatóak, amennyiben nem 

tartják be a következő pontokban szereplő előírásokat:13. cikkely   ”a”, ”l”;   „m”,   

„n” 15 cikkely   ”a”,  ”f”,  ”m”   ”n”,   „r”,  "s",  "ş",lit „t”,   „u”; 

e) jogi személyek 300 – 500 lej értékben bírságolhatóak, amennyiben nem tartják be a 

következő pontokban szereplő előírásokat:15 cikkely   ”a”,  ”b”,  ”c”,  ”d”,  ”e”,  ”f”,  

”g”,  ”h”,  ”i”,  ”j”,  ”k”,  ”l”,  ”m”,  ”n”,  ”o”,  ”p”,  "r”,  "s",  "ş", lit „t”,   „u” . 

f) a lakóbizottságok tagjai 50 – 150 lej értékben bírságolhatóak, amennyiben nem 

tartják be a következő pontokban szereplő előírásokat:14 cikkely    „a”,   „b”,   „c”,   

„d”,   „e”, kivételt képeznek ez alól a 196/2018 számú a lakóbizottságok 

megalapítását, szervezését és működését szabályozó törvényben szereplő előírások és 

szankciók, melyek az említett törvény hatálya alá tartoznak. 

 A kihágások megállapítása és bírságok kiszabása a polgármester vagy az 

általa felhatalmazott személyek, illetve a különböző hatályos jogszabályok és  2/2001 

sz. Kormányhatározat által előírt hatósági szervek hatásköre.  
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Magyar nyelvű kivonat Szentegyháza 

hulladékgazdálkodási szabályzatából 

 

 

  - Minden természetes és jogi személy számára Szentegyháza területén, 

biztosítva kell legyen a hulladék elszállítása, a szolgáltatáshoz való hozzáférés. 

 - A következő típusú hulladékok külön/ szelektíven lesznek gyűjtve és 

elszállítva:  

a) vegyes háztartási hulladék 

b) lebomló/ biodegradábilis hulladék 

c) újrahasznosítható hulladékok (papír/karton, műanyag, fém, üveg és 

csomagolóanyagok) 

d) veszélyes hulladékok 

e) nagy térfogatú hulladékok (bútorok) 

 - A hulladékok gyűjtése feliratozott és különféle színekkel jelölt 120 literes, 

240 literes és 1100 literes edényekbe/ konténerekbe valamint zsákokban történik. A 

különféle színek más-más hulladéktípust jelentenek: 

– kék szín: Papír/ karton (minden típusú papír ami tiszta pl. nem olajos, zsíros), 

– sárga szín: Műanyagok (minden típusú műanyag tisztán, PET palack/flakon 

összetaposva és a dugója levéve, műanyag szatyrok, zacskók, különféle fóliák, 

különféle mosószeres/élelmiszeres/ egyéb flakonok, tetrapack dobozok, tejes/üdítős 

dobozok , 

– sárga szín: Fémek (alumínium italos dobozok, üres és tiszta konzerves doboz, 

egyéb fémtárgyak), 



12 
 

– zöld szín: Üveg (italos üvegek, befőttes üvegek a dugó/zárófedél nélkül, nem 

szabad ide vegyíteni az ablaküveget, porcelánt a kerámiát), 

- barna szín:  Lebomló/ biodegradabilis (növényi és állati eredetű lebomló 

hulladékok: gyümölcs és zöldség maradék/héj, kenyér/gabona/liszt és tészta maradék, 

kávézacc/teafilter/gyomtea maradék, tojáshéj, dió/ mogyoró/ napraforgó/ tökmag héja, 

fűrészmoszt/fű/ nyesedék/ szalma, különféle kerti növények/ gyomok/ virágok/ 

falevelek/ ágak/ gallyak, szobanövények, felaprított faanyag, koszos és nedves 

újságpapír és karton, használt szalvéta/ papír törlőkendő. Nagyon fontos, hogy aki 

teheti komposztáljon otthon a kert vagy udvar sarkában, hogy ne kelljen elszállítani, 

hisz nem szemét.  A lebomló hulladékot kertes házak esetében csak külön megvásárolt 

zsákban szállítja el a szolgáltató, amelyért ugyanannyit kell fizetni, mint a vegyes 

(kuka) hulladék elszállításának egy személyre eső havi díja. Az a lakó, aki otthon nem 

komposztál és azt szeretné, hogy elszállítsák a lebomló hulladékát, a szolgáltató helyi 

pénztáránál kell megfelelő zsákot vásároljon. Tilos tüzet gyújtva a növényi hulladékot 

égetni a kertekben, mezőgazdasági területeken. Minden évben - két alkalommal- 

tavasszal április végén-május elején és ősszel október végén-november elején lesz 

ingyenes gyűjtés szervezve. Az év más időszakában térítés ellenében szállítják csak el 

az összegyűlt lebomló hulladékokat. 

 – fekete szín: Háztartási vegyes hulladék (hal és húsmaradék, tejtermékek 

maradéka, egész tojás, növényi és állati zsiradék/olaj, pelenka, tisztasági betét, 

tampon, nedves törlő, zsebkendő, fürdőszobai hulladék, festett vagy kezelt faanyag, a 

porszívózsák tartalma, cigaretta csikk/hamu. Nem szabad  ide vegyíteni a lebomló 

hulladékot, textilt, ruhákat, földet, homokot, kavicsot, elektromos hulladékot, 

elemeket, akkumulátorokat, járművek/ autók alkatrészeit, gumiabroncsot, 

építkezési törmeléket, sittet, használt olajat, bútorokat. 

 Használt étkezési olajokat és zsiradékokat külön kell gyűjteni és leadhatók az 

Eco központokban, szakcégeknél. 

 Autókat, autóalkatrészeket, gumiabroncsokat és motorolajokat külön kell 

gyűjteni és leadhatók az Eco központokban, szakcégeknél. 
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 Veszélyes hulladékok (festék maradék, különféle sprayk, oldószerek, 

fertőtlenítő szerek, mérgek, növényvédő szerek és más mérgek és vegyszerek) 

gyűjtését időszakosan meghirdetjük, időben jelezzük. 

 Elektronikai hulladékok, elemek és akkumulátorok gyűjtését időszakosan 

megszervezzük, a lakókat tájékoztatjuk. 

 A beteggondozásból és minden az egészségüggyel kapcsolatos hulladékot 

(használt gézek, vatták, tűk, vegyi anyagok, stb.) tilos a háztartási hulladékok közé 

vegyíteni, fertőzés veszélyes! Ezeket a hulladékokat leadhatják az egészségügyi 

egységeknél vagy a kórháznál. 

 A lejárt szavatosságú gyógyszereket leadhatják a gyógyszertárakban! 

 Textil hulladékok (ruhák, lábbelik és egyéb textil, stb.) gyűjtését időszakosan 

megszervezzük, a lakókat tájékoztatjuk a gyűjtés helyéről és időpontjáról. 

 Nagy térfogatú hulladékok (bútorok, ágyak , szekrények, fotelek, matracok 

stb.) gyűjtését időszakosan megszervezzük, a lakókat tájékoztatjuk a gyűjtés helyéről 

és időpontjáról. 

 A szelektíven gyűjtött hulladékok leadhatóak Székelyudvarhelyen a Termés 

utca 1 szám alatt is. 

 Tilos bármilyen hulladék tárolása, eldobása, elhelyezése a közterületeken. 

 Bármilyen típusú hulladék  (beleértve az építkezési hulladékot is, amely a 

gyűjtőpontok körül/ környezetében van elhelyezve és nem ismert a „tulajdonosa”) 

elszállításának díját ráterhelik az adott gyűjtőponthoz tartozó lakókra. Vagyis az 

illegálisan a kukák mellé lerakott szemetet a lakók fizetik meg. 

 Bármilyen típusú hulladék (beleértve az építkezési hulladékot is), amely nem 

a gyűjtőpontok mellett, hanem pl. természeti környezetben, elhagyott területeken, 

közterületen található és nem ismert a „tulajdonosa”, összegyűjtésének és 

elszállításának költsége Szentegyháza Polgármesteri Hivatalát terheli. Vagyis minden 
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„gazdátlan” hulladék elszállításának költsége, amelyet közterületen találunk a 

Polgármesteri Hivatalt terheli, melyet lényegében a lakosság fizet ki a befizetett 

adókon keresztül. 

 Bármilyen típusú hulladék elszállításának költségét (beleértve az építkezési 

hulladékot is), amelynek ismert a „tulajdonosa”, maga a szemetelő fizeti. 

   

 A lakóházaktól 2020 januártól kezdődően a szelektíven gyűjtött hulladékot 

havonta egyszer, minden hónap második keddén, míg a vegyes háztartási hulladékot 

hetente egy alkalommal szállítja el a szolgáltató a megszokott program szerint. 

 A tömbházak környezetében a négy gyűjtőpontból a szelektíven gyűjtött 

hulladékot havonta két alkalommal vagy igény szerint szállítják el, a 

lebomló/biodegradábilis és vegyes háztartási hulladékot hetente két alkalommal 

szállítja el a szolgáltató. 

 Tisztelt lakók a WC csészét, a konyhai és fürdőszobai kagylókat ne használják 

szemetes kukának. Kérjük, ami nem a csatornarendszerbe/ a szennyvízlefolyóba való, 

azt ne dobálják bele, hisz dugulást okozhat. Kiemelten fontos, hogy a nedves törlőket, 

popsitörlőket és egyéb szövetből készült tárgyakat ne a szennyvízlefojóba dobálják, 

mert  rengeteg problémát okoznak a szennyvízhálózat működtetése során. 

 Természetes személyek, lakóbizottsági tagok kötelességei:  

a) a hulladékokat szelektíven gyűjtik és tárolják a megfelelő tároló edényekben, 

minden típusú hulladékot a neki megfelelő edénybe. 

b) a tárolóedények mellé nem helyeznek el hulladékot. 

c) járműveikkel vagy más módon nem akadályozzák a szolgáltató gépeinek a 

tárolóedényekhez való hozzáférését. 

d) nem hagyják szanaszét, nem szórják szét a hulladékokat. 
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e) csak engedély birtokában gyűjtik össze, szállítják el az előzetesen már szelektíven 

összegyűjtött hulladékokat. 

f) a szelektív hulladékot feliratozott és megfelelő tároló edényekben gyűjtik. 

g) vigyáznak a tároló edények épségére. 

h) a tároló edényeket nem használják más célra, mint ami annak a rendeltetése, a 

szelektív hulladékokat a megfelelő tárolóba helyezik: üveget az üveg tárolóba, papírt a 

papír tárolóba stb. 

i) időben megtérítik a hulladékszállítás díját. 

j) a tároló edényekbe nem helyeznek el veszélyes hulladékot. 

k) saját tárolóedényt használnak a családi házaknál. 

l) a hulladék elszállításának napján, könnyen hozzáférhető helyre helyezik ki a 

hulladéktároló edényeket. 

 Jogi személyek, cégek/ vállalkozások kötelességei: 

a) a hulladékokat szelektíven gyűjtik és tárolják a megfelelő tároló edényekben, 

minden típusú hulladékot a neki megfelelő edénybe. 

b) saját tároló edénnyekkel kell rendelkezzenek úgy a szelektív mint a vegyes 

hulladékok számára. 

c) a tárolóedények mellé nem helyeznek el hulladékot. 

d) járműveikkel vagy más módon nem akadályozzák a szolgáltató gépeinek a 

tárolóedényekhez való hozzáférését. 

e) nem hagyják szanaszét, nem szórják szét a hulladékokat. 

f) csak engedély birtokában gyűjtik össze, szállítják el az előzetesen már szelektíven 

összegyűjtött hulladékokat. 
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g) a szelektív hulladékot feliratozott és megfelelő tároló edényekben gyűjtik. 

h) időben megtérítik a hulladékszállítás díját. 

i) a tároló edényeket nem használják más célra, mint ami annak a rendeltetése, a 

szelektív hulladékokat a megfelelő tárolóba helyezik: üveget az üveg tárolóba, papírt a 

papír tárolóba stb. 

j) a hulladékok pontos mennyiségét lejelentik hulladék típusonként, a szolgáltatóval 

kötött szerződésnek megfelelően. 

k) a tároló edényekbe nem helyeznek el veszélyes hulladékot. 

l) szerződést kötnek a hulladékszállítással foglalkozó szakcéggel a háztartási és 

szelektív hulladék elszállítására. 

 A fent leírtak kihágásnak minősülnek és az írásos figyelmeztetés mellett 

különféle mértékben bírságolhatóak. 

 A hulladékgazdálkodásról még több információt találnak a 

http://www.rdero.ro/harghita/index.php/hu/   honlapon és az Élhető Jövő Hargita 

Megyében facebook oldalon. 

 

 

A város és hulladékgazdálkodási szabályzattal kapcsolatos bármilyen vitás helyzet 

vagy jogi értelmezés esetén a román nyelvű változat a mérvadó.   

 

Jelen ismertetőt Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala készítette! 

2019. őszén 

http://www.rdero.ro/harghita/index.php/hu/

