
Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

1/2014. (II. 10.)  

önkormányzati rendelete 

 

- a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012.évi 

CLXXXV.törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 

19.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. §  

 

A rendelet hatálya Tiszakóród község közigazgatási területén azokra a természetes 

személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, 

akik a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 

34.pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek. 

 

 

2. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására és kezelésére. 

 

(2) a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulással - mint az önkormányzat átruházott hatáskörében 

eljáró szervvel - megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az Észak-alföldi 

Környezetgazdálkodási Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.), (a továbbiakban: 

közszolgáltató). 

b) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásban résztvevő más 

önkormányzatokkal. Az együttműködés tartalmát és feltételeit társulási megállapodás rögzíti. 

 

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék gyűjtésére és rendszeres 

vagy 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) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 



elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. 

 

(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék begyűjtéséről, 

szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön 

szerződés alapján. 

 

3. § 

 

(1) A szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, valamint a közszolgáltató közötti jogviszonyt 

a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a.) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b.) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c.) a teljesítés helye, 

d.) az ürítés gyakorisága és időpontja, 

e.) a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja, 

f.)  a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

g.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

h.) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

 

3. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 

 

4. §.  

 

A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint 

egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy 

azt igénybevevők a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb 

gyűjtőedényben: 

a) a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 

lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen - történő gyűjtése és elszállítása, 

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történo alkalmi begyűjtése és 

elszállítása, 

d) bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

5. §. 

 

(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. 



 

(4) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény 

javítása, pótlása, illetve cseréje az igénybevevőt terheli. 

 

 

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

6. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni. E kötelezettség teljesítése során  köteles: 

a.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget alacsony szinten tartani, 

b.) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek 

során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 

épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 

feljogosított közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 30 napon belül 

írásban bejelenteni az önkormányzatnak és a közszolgáltatónak 

 

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan 

beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki nem tartózkodik és ahol hulladék 

sem keletkezik. 

 

(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát 

arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak 

részben veszi igénybe. 

 

7. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időpontban (a szállítás napján reggel 7 óráig), a közterületen a 

begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.  

 

(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 

ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

8. §. 



 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az igénybevevő a közszolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetové, illetve használhatóvá tenni. 

 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 

végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 

 

5. A hulladékszállítás rendje 

 

9. §. 

 

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét, gyakoriságát e rendelet határozza 

meg. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak a helyben szokásos módon kell az 

ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

 

(2) A hulladékszállítás minden hét szerdai napján történik. Ha ez a nap munkaszüneti napra 

esik, akkor az adott héten a közszolgáltató jelöli ki a szállítás napját, és erről az 

ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatja. 

 

 

6. Nem rendszeres közszolgáltatások 

 

10. §. 

 

(1) A nagy, darabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról (lomtalanítás) és ártalmatlanításáról 

évente egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik.  

 

(2) A lomtalanítás időpontjáról - a közszolgáltatóval történt egyeztetés után- az önkormányzat 

a helyben szokásos módon tájékoztatja az igénybevevőket. 

 

(3) Az üdüloingatlanokra vonatkozóan a közszolgáltatás minden év április 1-től szeptember 

30-ig terjedő időszakra terjed ki. 

 

 

7. A közszolgáltatásért fizetendő díj 

 

11 §. 

 

(1) A közszolgáltatásért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  

 

(2) A közszolgáltatási díj magában foglalja a települési szilárd hulladék begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának díját.  

 



(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználóktól negyedévente utólag 

szedi be. 

 

 

8. A közszolgáltatás szünetelése 

 

12. §. 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan legalább 60 napig nem tartózkodik senki és emiatt hulladék nem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni 

egyidejűleg a közszolgáltatónak és a Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 

szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés 

csak teljes hónapra érvényesítheto. 

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó azt írásban, 

haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltató felé. A bejelentés elmulasztása esetén a 

meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a mindenkori jegybanki alapkamat mértéknek 

megfelelő késedelmi kamattal növelten kell megfizetni. 

 

 

9. Személyes adatok kezelése 

 

13. §. 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a Ht. 65. § 

(2) bekezdése alapján és e rendeletben foglalt mértékben, a közszolgáltatással összefüggő 

személyes adatok tekintetében jogosult. 

 

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 

lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni 

köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy 

törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 

azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, közszolgáltatási díj hátralékok 

behajtására használhatja fel. 

 

(5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes 

adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

14. § 



 

(1) Ez a rendelet 2014.február 11-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti: 

a) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet, 

b) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010. (II. 21.) önkormányzati rendelet, 

c) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, 

d) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester          jegyző 

 

 


