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Tisztelt Lakosság! 

 

Településünk az elmúlt évtizedben jelentős 

fejlődésen ment keresztül. A község belterülete 

megnövekedett, a régi lakóterület beépítési 

sűrűsége megnőtt.  A lakosság létszáma 

folyamatosan növekszik.  A növekedés időben 

egybe esik a lakosság társadalmi helyzetének 

gyors változásával, elindult a település lakóinak 

városiasodása. Ezen folyamatokból az következik, 

hogy településen élők a társadalmi együttélés 

íratlan szabályait egyre többször megsértik, 

másrészről a lakosság részéről nagyobb 

tolerancia szükségeltetik a helyben kialakult 

társadalmi rend megsértőivel szemben. 

 

Az elmúlt időszakban megnövekedett lakossági 

bejelentések és hivatali eljárások, valamint a 

közmeghallgatáson tett felszólalások alapján 

Önkormányzatunk az alábbi felhívást teszi közé 

Rajka közösségének békés együttélése érdekében. 

Rajka Község Önkormányzata 

 

A közterület rendje 

 

A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról 

az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói 

kötelesek gondoskodni, így kötelesek az 

ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, 

gaztól megtisztítani. Bármely személy köteles a 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett 

szennyeződést megszűntetni. Az ingatlan előtti járda 

tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, illetve 

tényleges használójának a kötelessége. E tekintetben 

járdának minősül a gyalogos közlekedésre rendelt, 

kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan 

telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) tart. A 

tulajdonos, használó köteles a járda mellett növő gaz 

kiirtására, a járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő 

nyesésére. A kötelezettség kiterjed a hó 

eltakarítására, a síkosság megszüntetésére is. Esőtől, 

jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükség szerint 

naponta többször fel kell hinteni, amelyhez szerves 

anyagot nem tartalmazó szóróanyagot kell használni 

(pl. homok, fűrészpor). A közterületen lévő árkok, 

átereszek, nyitott csatornák, folyókák tisztántartása a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása 

érdekében az ingatlan előtti szakaszra terjedően az 

ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége. 

Az árkok önkényes betemetése, feltöltése nem 

megengedett, az úttest szélétől 80 cm távolságon 

belül nem helyezhető el semmilyen a közlekedés 

biztonságát veszélyeztető tárgy (pl. szikla, virágtartó, 

korlát, rács stb.).   

Közterületen építési anyagot tárolni tilos! 

Amennyiben az építkezéshez szükséges építőanyagot 

közterületen kell lerakni, abban az esetben az 

ingatlan tulajdonosa köteles azt a legrövidebb időn 

belül a telkére beszállítani! 48 órát meghaladó 

Újságunk letölthető! 

www.rajka.hu
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közterület használat estén azt az ingatlantulajdonos 

köteles a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni és a 

tárolásra engedélyt megkérni. A közterületen történő  

anyagtárolás a gyalogos és közúti forgalmat nem 

veszélyeztetheti! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingatlan környezetébe 

beletartozik az oldal és hátsó közterület is, 

amennyiben a telek két utca között helyezkedik el! 

Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanok környezetét 

a település arculatának megóvása érdekében tartsák 

rendben.  

 

 

Hulladékgyűjtés, elszállítás 

 

A lakóingatlanokon keletkező háztartási hulladék 

elszállítását településünkön az Önkormányzattal 

szerződésen álló Kisalföldi Hulladékgazdálkodási 

Nonporfit Kft. végzi. Az elszállításra az ingatlan 

tulajdonosa köteles szerződést kötni a szolgáltatóval. 

Az elszállítást az ingatlanban élők számától függően 

25 liter/fő/hét-ben állapítja meg a jogalkotó. A 

szolgáltatás igénybevételéhez méretben megfelelő 

edény beszerzéséről az ingatlan tulajdonosa köteles 

gondoskodni.  Az edények elszállítása minden héten, 

kedden a kora reggeli órában történik. A vegyes 

lakossági hulladékgyűjtő edényen felül minden 

ingatlan részére biztosított 1db szelektív, 240 literes 

(kék) gyűjtőedény (átvehető: Mosonmagyaróvár, 

Barátság utca 8. szám alatt, a szolgáltató 

telephelyén), melyet havonta egy alkalommal, 

minden hónap utolsó szerdáján a kora reggeli 

órákban ingyenesen szállítanak el. A településen 3 

db szelektív gyűjtősziget került kialakításra (Móricz 

Zs. utca, Petőfi S. utca, Rákóczi F. utca), valamint a 

Ságvári utcában található a hulladékudvar, ahol a 

lakosság szintén elhelyezheti a szelektíven gyűjtött 

hulladékot csütörtökön 13-16 óráig és szombaton 9-

12 óráig.   

Az Önkormányzat a településen keletkező 

zöldhulladék gyűjtésére a Ságvári utcában 

zöldhulladék lerakó telepet alakított ki, ahol a 

lakosság csütörtökön 15-17 óra, valamint szombaton 

10-12 óra között helyezheti el az ingatlanán 

keletkező zöldhulladékot. A telephelyre az ágakat és 

nyesedéket az egyéb zöldhulladéktól elkülönítve kell 

beszállítani. Az Önkormányzat az ingatlanokon 

keletkező zöldhulladék elszállítását a rajkai 

üzletekben kapható, külön jelzésessel ellátott piros 

műanyag zsák összegyűjtésével végzi el. A gyűjtő 

zsákokat hétfői napokon szállítják el az ingatlanok 

elől. 

Kérjük a lakosságot, hogy a szelektív 

gyűjtőszigeteknél csak szelektíven válogatott 

hulladékot helyezzen el az arra a célra kihelyezett 

hulladékgyűjtő edényben! A hulladékgyűjtő edények 

mellé hulladékot elhelyezni tilos! A hulladék 

udvarba és zöldhulladék gyűjtőtelepre csak az ott 

elhelyezhető hulladékot lehet beszállítani! A 

gyűjtőudvarok környékén hulladékot elhelyezni tilos, 

még akkor is ha az már megtelt! A zöldhulladék 

elszállítására szolgáló zsákokat hétfő reggel 

helyezzék ki közterületre, a többi napon zsákok 

kihelyezése felesleges és tilos! 

Kérjük a lakosságot, hogy környezetünk megóvása 

érdekében Rajka külterületén hulladékot ne 

helyezzenek el! 

 

 

Parkolás 

 

Előírás szerint a gépjárművét mindenki köteles saját 

ingatlanán tárolni. Amennyiben valaki közterületen 

parkol, abban az esetben köteles betartani a 

közlekedési szabályok vonatkozó előírásait.  

Zöldterületen parkolni tilos! 

Kérjük a lakosságot, hogy lehetőségéhez mérten 

gépjárművét saját ingatlanán tárolja! Amennyiben az 

nem megoldható, akkor gépjárművét úgy parkolja le, 

hogy az ne zöldterületen álljon, és ne akadályozza a 

forgalmat! 

Gyalogosjárdán parkolni tilos! A lakóházak előtti  

vízelvezető árkokat parkoló kialakítása céljából 

betölteni tilos! Parkolóhely kialakítása a 
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Polgármesteri Hivatalban történt egyeztetés során 

kezdeményezhető, ahol a kialakítás módját előírják 

és engedélyezik! 

 

 

Ebtartás 

 

Az eb tulajdonosa köteles az általa tartott ebeket 

nyilvántartásba vetetni. A nyilvántartásba vételt az 

Önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon a 

Polgármesteri Hivatalba történő bejelentéssel teheti 

meg az ebtartó. Családi házas ingatlanon két eb 

tartható!  

A társasházaknak van lehetőségük önálló 

rendelkezés alkotására az állattartásra vonatkozóan, 

ha azok nem ütköznek a hatályban lévő állatvédelmi 

törvény (1998. évi XXVIII. törvény) és a 

végrehajtására alkotott a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseivel. 

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, 

hogy az eb sem más állatokat, sem embert 

harapásával ne veszélyeztessen. Belterületen – 

kivéve a kutyafuttató területét – ebet csak pórázon 

lehet vezetni. A közparkok területén az ebet 

szabadon engedni tilos! Közterületen ebet csak olyan 

személy vezethet, aki az eb irányítására, féken 

tartására képes. 

Az állattartó köteles az állat ürülékét azonnal 

eltávolítani a közterületről! Az ürülék összegyűjtésre 

szolgáló eszközről a gazda köteles gondoskodni! Az 

állat sétáltatása közben kérjük, szíveskedjenek 

figyelemmel lenni a pihenni vágyókra! Az éjszakai 

órákban lehetőség szerint mellőzzék a kutyák 

sétáltatását. Amennyiben az ebek mozgásigényét 

csak a késő esti órákban tudják biztosítani, azt a 

kijelölt kutyafuttató területeken tegyék meg. 

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy 

település külterületén lévő védett területre állatot 

bevinni tilos! A vadak védelme érdekében póráz 

használata a település külterületén is kötelező! 

Az Önkormányzat által kijelölt kutyafuttató helyek: 

04/2 hrsz (Bem apó utca – vasút melletti terület), 

0198/78 hrsz (a víztorony mellett található füves 

terület), 0218/21 hrsz (Fáskert lakóterület és a 

kanális közötti zöld terület). 

 

 

Kerti hulladék égetése 

 

Az ingatlan használata során keletkező, további 

hasznosításra nem kerülő növényi részek égetése az 

alábbiak szerint történhet. A rendelet alapján 

csütörtökön reggel 8 órától napnyugtáig, illetve 

szombaton 12 óráig megengedett a kerti hulladék 

égetése. Más időpontban tilos! Tűzet gyújtani 

kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi 

jogszabályok betartásával, nagykorú személy 

folyamatos felügyelete mellett lehet. Égetni csak 

száraz, kizárólag növényi eredetű hulladékot szabad! 

Rajka Község Önkormányzata biztosítja a háztartási 

zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét a 

zöldhulladék udvarban, amelynek használata a rajkai 

lakosok számára ingyenes, ezért kérjük a lakosságot, 

hogy lehetőség szerint mellőzzék a kertben keletkező 

hulladék elégetését. Válasszák a környezetbarát 

megoldást! A hulladékudvaron összegyűjtött 

hulladékok komposztálásra kerülnek. 

Országos tűzgyújtási tilalom esetén mindennemű 

tűzgyújtás tilos! 

 

 

Nagyobb zajjal járó tevékenység végzése 

 

A településen kialakult szokás alapján a nagyobb 

zajjal járó ház közüli munkákat úgy kell elvégezni, 

hogy az a többi lakó számára a lehető legkisebb 

zavaró hatással járjon. A zöldterületek fűnyírását, 

tűzifa fűrészelését mellőzzék hétköznap 20 óra után, 

szombaton 17 óra után, illetve vasárnap 12 óra után 

ezzel is biztosítva a mások pihenését. 
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Közműszolgáltatók elérhetőségei 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

településen a közmű és közszolgáltatásokat az alábbi 

szolgáltatók végzik: 

 

Víz és szennyvíz: 

AQUA Szolgáltató Kft. 

9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4. 

telefon: 06 96 577 460 

fax: 06 96 577 468 

e-mail: aqua@aquakft.hu 

weboldal: www.aquakft.hu 

 

Elektromos áram: 

E.ON Hungária Zrt. 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. 

telefon: 06 40 220 220 

hiba bejelentés: 06 80 533 533 

fax: 06 96 521 810 

e-mail: araminfo@eon.hu 

weboldal: www.eon.hu 

 

Gáz: 

FŐGÁZ Zrt. 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. 

telefon: 06 40 474 474 

gázszivárgás bejelentés: 06 80 440 141 

weboldal: www.fogaz.hu 

 

Kábel tv, internet: 

Satelit Híradástechnikai Kft. 

9027 Győr, Egyenlőség u. 28. 

telefon: 06 40 200 854 

fax: 06 96 328 138 

e-mail: info@satelit-kft.hu 

weboldal: www.satelit-kft.hu 

 

 

 

 

Hulladékszállítás: 

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. 

telefon: 06 96 555 545 

e-mail: info@kisalfoldikhk.h 

weboldal: www.kisalfoldikhk.hu 

 

Konténeres hulladékszállítás 

Rekultív Magyarország Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft. 

Rendelés: 06 96 579 467; 06 96 579 468 

weboldal: www.rekultiv.hu 

 

Helyi ügyek intézése 

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

9224 Rajka, Szabadság tér 1. 

telefon: 06 96 222 011 

fax: 06 96 222 132 

e-mail: igazgatas@rajka.hu 

weboldal: www.rajka.hu 

 

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszaikkal, 

észrevételeikkel, bejelentéseikkel forduljanak 

bizalommal közvetlenül a szolgáltatókhoz. Bővebb 

információk közvetlenül a szolgáltatók honlapjáról 

elérhetők. 

 

 

 

Záró gondolatok 

 

Rajka Község Önkormányzata nevében kérjük 

Önöket, hogy a településen kialakult együttélési 

szabályokat a békés és kulturált együttélés érdekében 

betartani szíveskedjenek! 

Kiss Vince polgármester 
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