NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.
Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról:
I.

FEJEZET

Bevezető rendelkezések
1. §
Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja
(1) Nagybánhegyes község lakosságának egészsége védelme, a település természeti és épített
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, a lakosság egészséges
életterének biztosítása, a közigazgatás területén belül keletkező települési szilárd hulladékok
káros hatásairól, azok célszerű és gondos gyűjtése és kezelése által.
(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Nagybánhegyes község
közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az biztosítsa a
keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását és
ártalmatlanítását.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagybánhegyes község közigazgatási területén lévő
valamennyi ingatlanra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a település belterületén fekvő ingatlan tulajdonosaira,
birtokosaira, használóira, bérlőire (továbbiakban: tulajdonos).
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a településen keletkező veszélyes hulladékokra, valamint
a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységekre.
II.

FEJEZET

Értelmező rendelkezések
3. §
A Hgt. alkalmazásában:
1. Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő
elszállítás érdekében;
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2. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának
vagy a begyűjtőnek telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő
udvaron, tároló-, kezelő telepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés,
válogatás a begyűjtő telephelyén;
3. Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a
szállítmányozást és a fuvarozást is;
E rendelet alkalmazásában:
4. települési szilárd hulladék:
a) a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein,
valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék,
b) közterületi hulladék: a közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,
c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási
hulladékkal együtt kezelhető.
5. egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék;
6. lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: a településen a háztartásokban
keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok),
amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége
nem helyezhető el;
7. biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék,
ami mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével lebontható;
8. veszélyes hulladék: olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre
kockázatot jelent;
9. Hulladékgazdálkodási Terv: önkormányzati rendeletben kihirdetett terv, melynek keretében
az önkormányzat meghatározza a Hgt. és a végrehajtási rendeletei alapján – az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervvel és a területi hulladékgazdálkodási tervvel összhangban – az
önkormányzat illetékességi területén megvalósuló hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak
cselekvési programját. A hulladékkezelési tevékenységek racionalizálását elősegítő
intézkedéseket, a végrehajtás sorrendjét és hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges
eszközöket és létesítményeket, valamint ezek becsült költségeit és finanszírozásának módját;
10. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy
ártalmatlanítására szolgáló telephely;
11. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló,
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely,
szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú
települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők
részére;
12. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék kezelésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
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13. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a
hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja;
14. Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Kormány
rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike
végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat;
15. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése,
elszállítása, a hulladéka egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, ártalmatlanítása,
valamint hulladékkezelő telep, hulladéklerakó, hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő sziget
létesítése és működtetése;
16. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
17. Közszolgáltató: Nagybánhegyes község közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos
jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződésben meghatározott időtartamra kizárólagos jogos szerzett
vállalkozás, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett
fióktelepe, illetve a vállalkozások által megjelölt – jelen rendeletben nevesített – jogi személy;
18. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal
összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a
Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra
vonatkozóan megállapított díj, mely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is;
18. Lakóterület: OTÉK-ban meghatározott jellemzőkkel rendelkező lakóterület;
19. OTÉK: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet.
Az itt nem szabályozott fogalmak tekintetében a Hgt. meghatározásait megfelelően kell
alkalmazni.
III.

FEJEZET

Részletes rendelkezések
4. §
(1) Nagybánhegyes község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött és
a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és
rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente egyszer – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen,
erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a Közszolgáltató
általi elszállítására;
c) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített,
szelektív begyűjtésére (továbbiakban: szelektív begyűjtésre);
d) a biológiailag lebontható hulladék elkülönített begyűjtésére és elszállítására;
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Az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
5. §
(1) Az önkormányzat köteles a települési szilárd hulladék tekintetében a hulladékkezelési
közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására.
(2) Az önkormányzat feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen:
a) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos magasabb szintű
jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltató kiválasztása, illetve kijelölése a
rendeletben meghatározott időtartamra és feltételekkel;
b) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése;
c) a közszolgáltatás díjának és díjfizetési rendjének megállapítása;
d) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályokban nem rendezett –
önkormányzati feladat- és hatáskörök megállapítása;
e) gondoskodás a közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek
érvényesítéséről;
6. §
A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelességei
(1) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató
a Képviselő-testület döntése eredményeként, az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zRt.
(2) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az
e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi
szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
(3) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag az Orosháza,
Vásárhelyi úti hulladéklerakó telepen lehet elvégezni.
(4) A szolgáltató köteles első alkalommal az ingatlantulajdonosok bejelentése alapján a
várhatóan keletkező hulladék mennyiségének megfelelő méretű gyűjtőedényt
térítésmentesen a vele egyeztetett időpontban rendelkezésére bocsátani. Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles
igazolni.
(5) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a tulajdonát
képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról
gondoskodni.
(6) A Közszolgáltató által kihelyezett közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztításáról,
fertőtlenítéséről a Közszolgáltató legalább kéthavonta, illetve szükség szerint nagyobb
gyakorisággal köteles gondoskodni. Az ilyen eszközök karbantartása a Közszolgáltató
kötelezettsége.
(7) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e
feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során
a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a
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Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről,
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(8) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak
szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(9) A Közszolgáltató köteles az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékenységéről a
képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban részletes beszámolót
készíteni a közszolgáltatási tevékenység értékeléséhez.
(10) A lakossági szerződések megkötése, a díj beszedése a Közszolgáltató feladata.
(11) A szolgáltató a szemétszállítás rendjéről és annak megváltoztatásáról a
közszolgáltatás valamennyi érdekeltjét 8 nappal korábban értesíteni köteles.
(12) A közszolgáltató az általa kezelt személyes adatok védelméről köteles gondoskodni,
azokat csak tevékenységével összefüggésben és annak érdekében használhatja fel, azt
harmadik személynek nem adhatja át.
7. §
Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére; az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben
előírt gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási
díj megfizetésére.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladékgyűjtő edényt az ingatlan előtt a járatnapon
rendszeresen kihelyezni úgy, hogy az a járműforgalmat ne akadályozza.
(3) Tilos a hulladékot az ingatlanon felhalmozni.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás
vagy egyéb ok – így pld. A közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás –
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell
jelölni az ingatlanon lakók számát és az ingatlanon várhatóan keletkező települési
szilárd hulladék mennyiségét.
(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési
szilárd hulladék nincs, vagy nem keletkezik.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű
használatáról, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük
tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles
megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 12. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
átvette.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését,
károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék
begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek átadni, illetve a Hgt. 12. § (2)-(3) bekezdéseiben
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foglaltak szerint eljárni. Ilyen esetben a Hgt. szerinti adminisztratív és tervezési
kötelezettségek a hulladék átvevőjét terhelik.
(8) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlanra egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelephelyéül is szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni
és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(9) A gazdálkodó szervezet köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére. Ez alól akkor mentesül, ha a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően
gondoskodik.
8. §
A közszolgáltatási szerződés
(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásnak megszervezésére, fenntartására, a
közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak
és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni.
(2) A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végző
hulladékkezelővel legalább 10 évre szólóan kell megkötni.
(3) A szerződés az aláírás napján jön létre – és ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – az
aláírást követő év első napjától számítottan a (2) bekezdésben meghatározott év utolsó
napján szűnik meg.
(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.
(5) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi
határát,
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás
teljesítését,
c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
d) a közszolgáltató és az önkormányzat kötelezettségeit,
e) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten
(szelektíven) gyűjthető és hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, illetve
hasznosításának módját,
f) a közszolgáltatás ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának
megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor
érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó
eljárást,
h) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
i) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlan tulajdonosok irányában fennálló
tájékoztatási kötelezettségét és ennek teljesítési módját,
j) a szerződés módosításának, megszűnésének eseteit,
k) egyéb a felek által szükségesnek tartott rendelkezéseket.
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(6) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását,
b) a közszolgáltatás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket,
c) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.
(7) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
d) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól az önkormányzatnak történő évenkénti egyszeri tájékoztatást,
e) a lakosság számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetését,
f) a lakossági panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
(8) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a benne meghatározott időtartam lejártával,
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) megszüntetéssel a teljesítés megkezdését követően (közös megegyezéssel),
d) rendkívüli felmondással.
(9) Az önkormányzat rendkívüli felmondással írásban indokolással a közszolgáltatási
szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) a közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat, e rendelet előírásait vagy hatósági előírásokat tartósan vagy súlyosan
megsértette (pld. háromszori írásbeli kifogás után sem intézkedett).
b) közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan tartósan vagy súlyosan megsértette.
(10) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással írásban,
indokolással akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére – tartósan vagy
súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a
közszolgáltatás teljesítését.
(11) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul
intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.
(12) A (8) bekezdés d) pontjában foglalt megszűnés esetén a közszolgáltató a szolgáltatást
változatlan feltételekkel az új közszolgáltató tevékenységének megkezdéséig köteles
végezni.
(13) Jelen rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a
szerződés részévé válnak, ha a felek eltérően rendelkeznek.
9. §
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
(1) A szerződés létrejöttének időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és tényleges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
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(2) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony akkor lép hatályba, amikor a
közszolgáltatás igénybe vételére ténylegesen sor kerül.
(3)A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a
Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost értesíti.
(4) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előre láthatólag keletkező hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatás és annak díja,
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
l) az irányadó jogszabályok meghatározása.
10. §
A közszolgáltatás szüneteltetése
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szünetelésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak a szünetelés kezdő időpontja előtt.
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.
(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a
közszolgáltató hulladékot köteles elszállítani, az ingatlan-tulajdonos pedig köteles a
rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.
11. §
A települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása
(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni,
és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató által
biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
(2) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot
ne zavarja.

9

(3) Az igénybe vehető gyűjtőedények típusai:
80 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
240 literes gyűjtőedény
70 literes műanyag zsák, amennyiben a gyűjtőedényt meghaladó mennyiségű
hulladék keletkezik.
(4) A hulladék ürítése két heti rendszerességgel történik a közszolgáltatási szerződésben
meghatározott napon és útvonalon.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a
Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a
hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas
nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas más
gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást
teljesíteni, az ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni.
12. §
A gyűjtőedények kezelésére vonatkozó rendelkezések
(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen
személyek és állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy
tartósan tárolni közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a
szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(3) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, illetve a 11. § (5) bekezdése
esetében az ott megjelölt más gyűjtőeszközben adhatja át. A hulladék más módon történő
kihelyezése tilos.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gép ürítést ne akadályozza.
(5) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület
szennyezése.
(6) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során
a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet
megtisztítani és fertőtleníteni.
(7) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására
köteles az idényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
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(8) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végző
személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
(9) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló
rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. Külön jogszabályokban kihirdetett
hulladékjegyzékben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot
veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell
tekinteni.
13. §
(1) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását
megtagadhatja, ha:
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a Közszolgáltatótól átvett
gyűjtőedényben, vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre,
b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az
ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető,
c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a
begyűjtő járműben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve az
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem
minősül települési szilárd hulladéknak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az
ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a
megszüntetésről gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségét a szállítás soron következő
időpontjáig nem teljesíti, annak a Közszolgáltató tesz eleget. Az ingatlantulajdonos köteles a
többletszolgáltatással felmerült díjkülönbözet megfizetésére, amelyet a Közszolgáltató külön
tételként feltüntetve a közszolgáltatási díj soron következő számlájában érvényesíti.
14. §
A nagy darabos települési szilárd hulladékra (lom gyűjtésére) vonatkozó rendelkezések
(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében –
külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a
háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A
Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás
semmilyen más hulladékra (így pl. építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra,
rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.
(2) A nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által hirdetmény útján
előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(3) A Közszolgáltató a lomtalanítási időszak alatt a lakosság által kihelyezett nagy darabos
hulladékot köteles olyan gyakorisággal elszállítani, hogy az a közterületen ne halmozódjon
fel.
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15. §
A közszolgáltatás díja
A közszolgáltatási díj meghatározása
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – kell fizetnie.
(2) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás
Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően
pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(3) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Az
egységnyi díjtételek meghatározását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) A Közszolgáltató minden év november 30.-áig a következő évre vonatkozóan
kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos
költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, az önkormányzat által elismert és
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
(5) A Közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás
mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére az egységnyi díjaktól
arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét figyelembe vevő díjszabás
érvényesíthető. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett csak akkor kötelezhető a
többletszolgáltatás miatti díjkülönbözet megfizetésére, ha a többletszolgáltatásra az ő
felróható magatartása miatt volt szükség.
16. §
A közszolgáltatási díj megfizetése
(1) A közszolgáltatási díjat a szolgáltató kéthavonta, a teljesítést követően utólag számlázza
ki.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját a szolgáltató részére közvetlenül vagy az
általa megbízott díjbeszedő útján a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles
kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató
késedelmi kamatot érvényesíthet.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a
legközelebbi gyűjtési napig pótolja a mulasztást.
(5) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.
(6) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül az ingatlantulajdonost a Közszolgáltató
felszólítja kötelezettségének teljesítésére.
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(7) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap elteltével
a Közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralékot az
önkormányzattól igényelheti.
17. §
A hulladék elkülönített, szelektív gyűjtése
(1)

A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának,
visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében az
önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva – fokozatosan vezeti be a Közszolgáltató
közreműködésével a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő
(szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét.

(2) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető papírt,
fehér és színes üveget, fémhulladékot, műanyag hulladékot, és biohulladékot (konyhai
hulladékot és kerti zöld hulladékot) a meghatározott begyűjtőhelyeken térítésmentesen
helyezheti el.
(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, továbbá a gyűjtőedények és
környékük tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik. A
begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt – jelöléssel (piktogrammal, más színnel,
felirattal, stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) – meg kell
különbözetni az egyéb gyűjtőedénytől.
(4) A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékot a közterületen erre a célra elhelyezett,
a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben lehet elhelyezni. Ennek
során biztosítani kell, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék más hulladékfajtával ne
keveredjen és a környezetet, ne szennyezze.
(5) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények ürítéséről a
Közszolgáltató rendszeresen köteles gondoskodni.
18. §
A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos egyes kérdések
(1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más
módon a birtokába kerülő – a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó –
hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles gyűjteni (ideértve
az elkülönített gyűjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról
gondoskodni.
(2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelője,
birtokosa
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(3) A hulladék termelője, birtokosa, kezelője köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló
konténer a közterületen 48 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre, vagy
meghosszabbításáról, ha a közterület-használati hozzájárulás időtartama lejárt.
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IV FEJEZET
Szabálysértési rendelkezések
19. §
Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az az ingatlan
tulajdonos, illetőleg gazdálkodó szervezet amely:
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetőleg hitelt érdemlően nem
tudja igazolni, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a keletkezett
hulladék elhelyezéséről gondoskodik;
b) a hulladékgyűjtő edénybe olyan anyagot helyez, amely veszélyezteti a
szolgáltatást végző dolgozók testi épségét;
c) aki a hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot helyez, illetőleg 12. §-ban
foglalt előírásokat megszegi;
d) a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló helyen ott el nem helyezhető fajtájú
hulladékot helyez el;
e) a hulladék elhelyezése során a környezetet szennyezi;
f) a kötelező közszolgáltatás elvégzésében a szolgáltató szándékosan
akadályozza.

V. FEJEZET
Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet 2008. október 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a többször módosított
5/1997. (III.27.) ÖR. számú rendelet hatályát veszti.

Nagybánhegyes, 2008. szeptember 25.

Jancsó Ottó
Polgármester

Tímár Istvánné
Jegyző

A rendelet kihirdetve!
Naggybánhegyes, 2008. szeptember 26.
Tímár Istvánné
jegyző
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1. számú melléklet!

A lakossági és közületi szilárd hulladék elszállításának közszolgálati díjairól

Érvényes: 2008. január 01-től.

1./ Lakosság részére végzett hulladékgyűjtés-szállítás Orosháza város hulladéklerakójára
történő szállítással a szolgáltató által biztosított gyűjtőedény igénybevételével.
Ürítés gyakorisága 2 hetenként 1 alkalommal.

-

80 literes szabvány gyűjtőedényből

160,- Ft/ürítés+ÁFA

-

120 literes szabvány gyűjtőedényből

247,- Ft/ürítés+ÁFA

-

240 literes szabvány gyűjtőedényből

406,- Ft/ürítés+ÁFA

-

Többlethulladék elszállítására 70 literes, emblémával ellátott speciális gyűjtőzsák
zsák eladás:

42,- Ft/db+ÁFA

lakossági szemétszállítás

138,- Ft/db+ÁFA

2./ Az 1./ pontban rögzített díjak magukba foglalják az elszállítás és az ártalmatlanítás,
valamint az évi 1 alkalommal történő lomtalanítás költségeit is.

