Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2015.(XII.29.)
önkormányzati rendelete
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről
Timár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban,
88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. § (1) Timár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a
továbbiakban: közszolgáltatást) tart fenn a települési hulladék, az
elkülönítetten gyűjtött települési hulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállítására és kezelésére

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.
(3) A közszolgáltatás ellátásra a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr
tér 7.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) mint közszolgáltató jogosult.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.
(4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.) alvállalkozó bevonásával végzi. Az
alvállalkozó tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint
adminisztratív tevékenységek ellátására terjed ki. Az alvállalkozói
tevékenység közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 70 %.
(5) A helyi közszolgáltatás célja: meghatározni az emberi egészség védelme, a
természeti és épített környezet megóvása érdekében Timár község

közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási törvény és a végrehajtása
tárgyában kiadott rendeletekből adódó feladatokat, jogokat és
kötelezettségeket. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek
ellenőrizhetősége.
(6) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás Timár közigazgatási területén
kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára,
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy az természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezet, melynek tevékenysége során települési hulladék képződik.
(7) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(8) Timár Község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék
szállítással történő begyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
ellátására kizárólagos jelleggel a szomszédos önkormányzatokkal közös
tulajdonra alapított RAVICSA Nonprofit Kft. (székhelye: 4465 Rakamaz,
Kossuth út 3.) jogosult.
(9) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékgazdálkodásra.
2. § Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében
együttműködik más önkormányzatokkal.

II.
A helyi közszolgáltatás tartalma, ellátásának
és igénybevételének általános szabályai
3. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi közszolgáltatás kiterjed:
a.) a közszolgáltatás ellátására kiválasztott közszolgáltató szállító
eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott
települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése céljából történő
rendszeres elszállításra;

b.) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló
közműpótló építmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék
elhelyezés céljából történő elszállításra;
c.) települési
hulladék
működtetésére.

ártalmatlanítását

szolgáló

építmények

(2) A közszolgáltatás ellátásának általános szabályai.
a.) a települési hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag úgy történhet, hogy
ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig a
közterületen;
b.) a települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan
gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe való
ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon szét és egyéb
módon környezetszennyezést ne idézzen elő;
c.) a települési szilárd hulladék gyűjtése és ingatlanon belüli tárolása csak
a keletkező hulladék mennyisége és a gyűjtés gyakorisága alapján
meghatározható gyűjtőedényzetben történhet;
d.) a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására heti egy
alkalommal kerül sor;
e.) a települési folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására az
ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján - a tárolásra szolgáló
létesítmény kapacitásától függően - kerül sor;
f.) a közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét
mindenkor a vonatkozó jogszabályokban foglalt műszaki,
közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni;
g.) ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a
közszolgáltató gépjárműve az ingatlant megközelítse, ott a települési
szilárd hulladék átvétele a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati
Hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik;
h.) a gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot
elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy
robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti az emberi életet, egészséget,
környezetet, valamint a közszolgáltató szállító járművét;

i.) a nedves, lédús hulladékot csak vízhatlan csomagolásban lehet a
gyűjtőedénybe helyezni. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot
tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött, vagy befagyott,
vagy ha az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonosnak kell
a visszamaradt szemetet kiüríteni és a gyűjtőedényt használhatóvá
tenni;
j.) tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállí-tás
és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.
(3) A települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó szállítási tervet a
közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetni köteles.
Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása
4. § (1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
1. házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
2. hulladékgyűjtő udvarok komposzttelepek üzemeltetésével,
3. gyűjtőszigetek működtetésével
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és
fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék
színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákba vagy az
elkülönített hulladékgyűjtésre alkalmas merev falú speciális gyűjtőedénybe
gyűjti.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-,
üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken
is elhelyezheti.
(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó
gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely
gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.

(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál
keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az
elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar
üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a
hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is
- a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és
feltételekkel.
(7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöld hulladékot az általa
üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi.
(8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez
jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött
hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.
A hulladék elhelyezése
5.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és
ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a
Nyíregyházi Regionális Hulladékkezelő Központban végezhető.
(2) A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet:
a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 3.,
b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. szám alatt.
(3) A zöld hulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Regionális
Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén (hrsz. Nyíregyháza 02358/9)
biztosítja.
III.
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
6. § Az önkormányzat feladata:
a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres
összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;

b.) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére
közszolgáltató kiválasztása;
c.) a kijelölt vagy kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására
vonatkozó szerződés megkötése, a szolgáltatás ellátásához feltétlenül
szükséges adatok biztosítása;
d.) közszolgáltatási díjfizetés rendjének megállapítása;
e.) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok jogainak és kötelezettségeinek
meghatározása;
f.) behajtott díjhátralék átutalása a közszolgáltatónak;
g.) a közszolgáltatással összefüggő egyéb önkormányzati feladat- és hatáskör.
IV.
A helyi közszolgáltatást ellátó közszolgáltató kiválasztásának
szabályai, a szerződés megkötése
7. § (1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos tevékenység ellátására a társult önkormányzatok többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetet hoztak létre,
mellyel az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést köt
minimum 10 éves időtartamra.
(2) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékony hulladék
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési
folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására, valamint az
ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére az önkormányzati tulajdonban
lévő gazdálkodó szervezettel az önkormányzat hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződést köt minimum 10 éves időtartamra.
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmára, a szerződéskötéssel kapcsolatos
eljárásra, a szerződés módosítására, valamint megszűnésére a Hgt., valamint
a végrehajtására kiadott kormányrendeletek vonatkoznak.

V.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos közüzemi
szerződésre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevéte-lére
írásban közüzemi szerződést kell kötni. A szerződés szóban, ráutaló
magatartással jön létre, ha az ingatlantulajdonos az aláírást megtagadja.
A közüzemi szerződésben meg kell határozni különösen:
a.) a szerződéskötő feleket (közszolgáltató, ingatlantulajdonos), a szerződő
felek adószámának vagy egyéb azonosító adatainak a feltüntetésével;
d.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
c.) a teljesítés helyét;
d.) az ingatlantulajdonos rendelkezésére álló (használatában vagy
tulajdonában lévő) gyűjtőedényt (űrtartalom és darabszám szerint az
ingatlanon keletkezett szilárd hulladék mennyiségéhez igazodóan);
e.) az ürítés gyakoriságát (idejét napok szerint);
f.) a gyűjtőedény használatának jogcímét és módját;
g.) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját;
h.) a közszolgáltatás igazolásának, ellenőrzésének módját;
i.) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket;
j.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlantulajdonos igé-nye
szerinti esetleges többletszolgáltatásra és díjára vonatkozó
rendelkezéseket;
k.) a szerződés módosításának feltételeit.
(2) A közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához feltétlenül szükséges személyes
adatokat – mint a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési
helye és ideje, anyja neve – használhatja fel és arról nyilvántartást vezet.
a.) A megismert

személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatást
igénybevevő beazonosítására, a szerződéskötéshez és a
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség betartásához használhatja fel.
b.) A szolgáltatást igénybevevő személyes adatait a szolgáltató nem
hozhatja nyilvánosságra, arról harmadik személy részére adatot nem
szolgáltathat.
c.) A közszolgáltatót adat- és titokvédelem terheli.
(3) Az ingatlantulajdonossal kötött közüzemi szerződés megszűnik, ha az
önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási
szerződés bármely okból megszűnik.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között kötendő közüzemi
szerződés létrejöhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, melynek
eredményeként bármely fél a szolgáltatás teljesítését vagy igénylését
felajánlja.

(5) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak a
jogszabályban illetőleg jelen rendeletben meghatározott esetben
szüneteltetheti, korlátozhatja. A közszolgáltató a közszolgáltatást
valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen és teljes körűen
köteles teljesíteni.
VI.
A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei
9. § (1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy
a.) a települési hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa;
b.) e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező
települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes
elhelyezéséről gondoskodjon;
c.) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy mások életét, testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét
az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja;
d.) a közszolgáltatónak és az önkormányzat jegyzőjének bejelentse, hogy a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatás
kötelező
igénybevételére kötelezetté vált, illetve mentesült ezen kötelezettség alól.
A bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölnie a közszolgáltató által
rendszeresített gyűjtőedény közül azt, amely az ingatlantulajdonosnál
képződött települési szilárd hulladék begyűjtésére űrmértékénél fogva
alkalmas.
(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg vállalkozás székhelyéül, telephelyéül,
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(3) Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt
vagy közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott
más gyűjtőeszközt (zsák) köteles igénybe venni.
(4) A települési szilárd 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 ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza.
(5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.
(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos
forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(7) Az ingatlantulajdonos télen – szükség esetén – a gyűjtőedény és az úttest
széle között legalább 1,5 méter széles sávot – átjárót - köteles létesíteni, azt a
hótól megtisztítani, síkosságtól mentesíteni annak érdekében, hogy a
gyűjtőedény ürítése illetve elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen
történhessen.
(8) Ha az ingatlantulajdonosnál keletkezett szilárd hulladék mennyisége heti
időszakonként meghaladja a nála rendszeresített gyűjtőedény(ek)ben
elhelyezhető hulladékot, akkor köteles a közszolgáltató által rendelkezésére
bocsátott, megjelölt hulladékgyűjtő edényt (eszközt) igénybe venni.
(9) Ha az ingatlantulajdonosnál képződő települési szilárd hulladék mennyisége a
nála rendszeresített gyűjtőedény kapacitását rendszeresen meghaladja a
közszolgáltató – az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg – jogosult
a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedény
ingatlantulajdonos által történő beszerzését kezdeményezni.
(10) A települési hulladék elszállításáról a közszolgáltató a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(11) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a.) 60 liter űrtartalmú
b.) 80 liter űrtartalmú
c.) 120 liter űrtartalmú
(12) A 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag az természetes személy
jogosult aki a lakóingatlanban egyedül él és az életvitelszerűen használja. A
jogosultságot a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal ( a
továbbiakban: Hivatal) által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.
10. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. A
gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni - az önkormányzat kivételével
– kizárólag az önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati
engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a települési szilárd hulladék
elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban (szállítási
napon) a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától lehet
kihelyezni és a szállítási napon 18.00 óráig lehet a közterületen tartani.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról,
szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról
gondoskodni.
(4) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható
gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt a gyűjtőedény térítésmentes
javításával, vagy új edény biztosításával kell megtérítenie. A
közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás
időtartamára gyűjtőedényt kell biztosítania.
(5) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az
átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd
hulladékot összetakarítani.
11. § A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési
szilárd hulladék elszállítását, ha
a.) nem a 9. § (11) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben kerül
kihelyezésre;
b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény olyan
anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem szállítható, vagy ártalmatlanítható, illetve nem minősül
jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd hulladéknak;
c.) a gyűjtőedény bármilyen okból a begyűjtő járművel nem
megközelíthető;
d.) gyűjtőedény tetejét túltöltés miatt nem lehet becsukni;
e.) a gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy
annak kiürítésére az alkalmazott technika nem alkalmas;
f.) a gyűjtőedényben lévő hulladék befagyott.
Az a.) és b.) pontban említett esetekben a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítás
megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga
köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni.
VII.

A helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének
szünetelése
12. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szünetelteté-sét
az ingatlantulajdonos az önkormányzatnál írásban kezdeményezheti abban
az esetben, ha ingatlanán a szolgáltatási időszakban 3 hónapnál hosszabb
időtartamban bizonyíthatóan nem tartózkodik senki, és ezáltal az ingatlanon
települési szilárd hulladék nem keletkezik.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére
vonatkozó kérelmét, a bizonyítékait a szünetelés kezdő időpontja előtt
legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Tiszanagyfalui
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, aki a jogos kérelmet
haladéktalanul átteszi a közszolgáltatónak.
(3) A (2) bekezdés alapján a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos
közszolgáltatás szünetel.
(4) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak és az önkormányzat jegyzőjének
haladéktalanul köteles azt bejelenteni.
(5) Nem kell ürítési díjat fizetni a község központi belterületén az (1) bekezdésben
meghatározott, a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó időszakra.
VIII.
A díjfizetés módja
13. § (1) Az ingatlantulajdonostól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve a közüzemi szerződésben
meghatározott időpontban – számla ellenében – jogosult a közszolgáltató
beszedni.
(2) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új
tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő
bejelentése napjáig a települési szilárd hulladék elszállítása után esedékes
közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni.
Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök
egyetemlegesen kötelezettek.

(3) A települési folyékony hulladék rendszeres begyűjtéséért, elszállításáért és
ártalmatlanításáért fizetendő közszolgáltatási díjat az önkormányzat a 1.
melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az ingatlantulajdonos, ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezett, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra
tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
IX.
A helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással
kapcsolatos jogok és kötelezettségek
14. § (1) Az évente egy
alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a
közszolgáltató az önkormányzattal előre egyeztetett, helyben szokásos
módon meghirdetett időpontban szállítja el a kihelyezett hulladékot és
gondoskodik az ártalmatlanításáról. A közszolgáltató által szervezett
lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (pl. építési
törmelékre, jármű abroncsra, stb.) nem terjed ki.
(2) A lomtalanítás körébe tartozó hulladékot a tulajdonos csak a meghatározott időpontban helyezheti ki arra a helyre, amelyet a közszolgáltató
hirdetményében megjelöl.
(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell
elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne
zavarja, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

X.
Közterületen keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék gyűjtése,
elszállítása és ártalmatlanítása
15. § (1) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása az önkormányzat közszolgáltatási feladata.

(2) Aki közterületen közterület-használati engedély alapján olyan árusító,
szolgáltató, vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a
helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék
keletkezésével jár, köteles a közszolgáltatónak azt bejelenteni és a
közszolgáltatóval a tevékenységének idejére - a várható hulladék fajtájára,
annak összetételére és mennyiségére figyelemmel - szerződést kötni.
XI.
A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra
vonatkozó külön szabályok
16. § (1) Az ingatlantulajdonos (e fejezet alkalmazásában gazdálkodó szervezet)
köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről
a) a hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd
hulladéka keletkezik a közszolgáltatás keretében nyújtott települési
hulladékkezelés – a környezetvédelmi hatóság által igazoltan –
környezeti
szempontból
a
hulladékgazdálkodási
törvényben
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari,
kereskedelmi, szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények
működése során technológiai tevékenységből keletkezett hulladékra nem
terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a
hulladékgazdálkodási törvényben megjelölt, a hulladék termelőjére és
birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
XII.
A települési hulladékra vonatkozó kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések
17. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések
megtartásának ellenőrzését a közegészségügyi hatóság végzi.
(2) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az elhagyott
hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi:
a.) a hulladék tulajdonosát;

b.) az ingatlan tulajdonosát abban az esetben,
tulajdonosának személye nem állapítható meg;

ha

a

hulladék

(3) A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások
megtartásának ellenőrzését a környezetvédelmi hatóság végzi.
XIII.
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. A helyi hulladékkezelési közszolgálatatás rendjéről, a köztisztasággal
kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgálatatás díjának
megállapításáról szóló 3/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet.
2. A helyi hulladékkezelési közszolgálatatás rendjéről, a köztisztasággal
kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgálatatás díjának
megállapításáról szóló 3/2003. (II.13.) szóló önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet.
rendelet
3. A helyi hulladékkezelési közszolgálatatás rendjéről, a köztisztasággal
kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgálatatás díjának
megállapításáról szóló 3/2003. (II.13.) szóló önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet.
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