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a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja1. §
E rendelet célja:
1. az emberi egészség védelme,
2. a természeti és az épített környezet megóvása,
3. környezettudatos magatartás kialakítása,
4. a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása,
5. a fel nem használható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása,
6. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi szabályok megállapítása.
2. A rendelet hatálya2. §
1. A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik Tiszagyenda Községi Önkormányzat
közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34.
pontja szerint ingatlanhasználónak (továbbiakban: ingatlanhasználó) minősülnek.
2. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező települési
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás
ellátására.
3. Hulladékkezelési közszolgáltatás3. §
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
2. A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató által rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres
begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.
3. Nem terjed ki a közszolgáltatás a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével

összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésére.
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató a begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás tekintetében az NHSZ
Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149. (a
továbbiakban: Szolgáltató).
5. A települési szilárd hulladék kezelésére, ártalmatlanítására kijelölt hely: a Tiszatavi
Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred, külterület, hrsz.: 0409/11
4. Közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módja4. §
1. A Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybe vétele ingatlanhasználó számára kötelező.
2. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt az a tény
hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
3. A Szolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire jelen rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.
5. A Szolgáltató kötelezettségei5. §
1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata a környezetvédelmi
előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési hulladék
ingatlanhasználóktól – heti egy alkalommal – történő begyűjtése, elszállítása a települési
hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a
szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.
2. Szolgáltató a telephelyén köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt ingatlanhasználó kérelmére,
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az
ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(3)
6. Az ingatlanhasználó kötelezettségei6. §
1. Ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, települési szilárd hulladékot a jogszabályokban
előírtak szerint gyűjteni, továbbá azt Szolgáltatónak átadni.
2. Ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles
igénybe venni, annak vagyon és állagmegőrzéséről gondoskodni. Az igénybe veendő
gyűjtőedények: 60 literes és 120 literes gyűjtőedény.
3. A 60 literes gyűjtőedény alkalmazására egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezető személy
jogosult.
4. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán
keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható.

5. A nem állandó tartózkodásra szolgáló üdülőingatlan ingatlanhasználója, amennyiben nem veszi
igénybe a Szolgáltató gyűjtőedényét, úgy a Szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákot
vehet igénybe. A Szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsák igénybe vétele esetén az
ingatlanhasználó köteles tárgyév június 30ig minimum 13 db, a Szolgáltató azonosító jelével
ellátott 120 literes zsákot megvásárolni A tárgyévben megvásárolt zsákok a tárgyévben
használhatók fel.
6. Azon üdülőingatlan ingatlanhasználója, aki (4) bekezdésben meghatározott határidőig nem
vásárolja meg a 13 darab Szolgáltató azonosító jelével ellátott zsákot köteles az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50% át megfizetni.
7. A gyűjtőedények elhelyezése7. §
1. Az ingatlanhasználója a Szolgáltató által biztosított gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni, kivéve a szállítási napon kizárólag az
Önkormányzat rendeletében szabályozott közterülethasználati engedély alapján lehet.
2. Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a
szállítási napon 06:00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett
elhelyezést, és ezt követően a szállítás napján 20:00 óráig a közterületről el kell távolítani.
3. 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 edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
8. A gyűjtőedények fertőtlenítése, használata8. §
1. Az edény használója köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról minimum havi egy
alkalommal.
2. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról Szolgáltató köteles gondoskodni.
3. A közterületen elhelyezett valamennyi szelektív gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról,
rendeltetésszerű használatáról és állagmegóvásáról Szolgáltató köteles gondoskodni.
9. §
1. A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 10 kg,
b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg.
1. 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 ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve
használhatóvá tenni; köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

2. Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személy vagy más személyek életét, testi épségét,
egészségét, valamint amely a begyűjtést végző jármű műszaki meghibásodását okozhatja.
9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések10. §
1. A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzattal egyeztetett időpontban
Szolgáltató ingyenesen gondoskodik. A Szolgáltató előre meghirdetett időpontban évente legalább
1 alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem
helyezhető hulladékot. A lom a közterületre a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy
helyezhető ki, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse.
2. A lomtalanítás során ki nem helyezhető hulladékokról Szolgáltató ingatlanhasználókat előzetesen
tájékoztatja.
10. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj11. §
1. A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok
rendelkezései szerint a települési hulladék gyűjtésére és a Szolgáltatónak való átadására
kötelezett.
2. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére, a teljesített közszolgáltatás
alapján, számla ellenében negyedévente utólag köteles megfizetni.
3. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős
használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon
belül köteles írásban bejelenteni Szolgáltatónál az új ingatlanhasználó.
4. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.
11. Díjfizetési mentességek12. §
(1) Mentesül az ingatlanhasználó – a Szolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1.
napjától – a közszolgáltatás díjának megfizetése alól,
a) ha az ingatlan beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik;
b) a családi és társasházi övezetekben, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 1 hónapot
meghaladó távollétét bejelenti – legalább 15 nappal a tárgyhónap kezdete előtt, a távolléti időtartam
pontos megjelölésével – Szolgáltatónak, és az ingatlant más sem használja.
(2)
1. Ha az ingatlan használatában az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest változás következett be,
azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles Szolgáltatónál írásban bejelenteni.
(4)
12. Adatkezelés13. §

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz rendelt adatkezelés a következő
személyes adatokra terjed ki:
a) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos neve, lakcíme,
b) az ingatlantulajdonos születési helye, ideje, anyja neve.
1. Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja:
a) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó személyének megállapítása,
b) a számlázás és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos levelezés lebonyolítása,
c) a közszolgáltatás igénybevétele során esetlegesen keletkező díjhátralék behajtása.
1. Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének időtartama ingatlanhasználó
ingatlanhasználatának létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásig
terjed.
(4)A Szolgáltató köteles az ingatlanhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben, a
mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
13. Záró rendelkezések14. §
1. A rendelet 2014. július 01én lép hatályba.
2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszagyenda Községi Önkormányzata
Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2006.
(VII.01.) rendelet.
15. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Kelt: Tiszagyenda, 2014. június 30.
Pisók István
polgármester
Záradék:
A rendelet 2014. június 30án kihirdetésre kerül.
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