
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
14/2013. (VI.28.) számú rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és 
díjának meghatározására 

 
 
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések  
 

1.§ (1)Nyergesújfalu Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen 
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a településen 
keletkezett valamennyi szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására 
és kezelésére. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási feladatokra. 
 
(2)A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 
valamint az épített és természeti környezet védelme. A közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a 
tevékenység ellenőrizhetősége. 
 
(3)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Nyergesújfalu Város (a 
továbbiakban: település) belterületére terjed ki. 
 
(4)A település belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa. az ingatlanán keletkező 
települési szilárd hulladékgyűjtéséről és annak a begyűjtésére feljogosított és engedéllyel 
rendelkező hulladék kezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni.  
2.§ Tilos hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
 
 

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

3.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles 
 

a) Az ingatlanán keletkező települési hulladékkezelésére az Önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást rendszeresen igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 
rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállítási napon átadni, illetve a 
közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 

 
b) A hulladékgyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
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város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

c) A szabványos gyűjtőedényt szállítási napon kívül egyedi beépítésű területeken az 
ingatlanon belül, emeletes és társasházak esetében az ingatlanhoz tartozó területen, 
illetve a lakóházak előtt kialakított és a polgármester által engedélyezett helyen 
tárolni. 

d) Szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé kihelyezni 

e) A Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb jog 
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlantulajdonos 
köteles a Szolgáltató, illetve az Önkormányzat felé 15 napon belül bejelenteni az 
ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változást, amit, hitelt érdemlően bizonyítania 
kell. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó 
napjáig terheli.  

f) (2) Az ingatlantulajdonos kérheti írásban a Szolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás 
szüneteltetését a beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében, 
ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet 
megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a Szolgáltatónak bejelentette, 
mellékelve a vonatkozó igazolásokat. 

(3)A Szolgáltatónak a mentességre, illetve a kedvezményre irányuló kérelemre 15 napon belül 
írásban kell válaszolni. 

 
3. A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,  

a közszolgáltatás kötelező igénybevétele  

 
4.§ (1)A helyi közszolgáltatás körében az ingatlan tulajdonosa és a Szolgáltató közötti 
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, 
hogy a Szolgáltató az ingatlan tulajdonos számára a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre 
áll. 

(2)A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban 
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
A hulladékbegyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és időpont) - a 
keletkező hulladékmennyiségek figyelembe vételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról 
az ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni. 
 
(4)A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 5.§-ban 
foglaltakat kell alkalmazni. 
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(5)A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változtatásokról a 
Szolgáltató az ingatlantulajdonost 3 napon belül—a változás bekövetkezte előtt—írásban vagy 
felhívás útján tájékoztatni köteles. 
 
 

4. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés  
egyes tartalmi elemei  

5.§ (1)A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 
módját és feltételeit a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos, között létrejövő szerződés 
határozza meg. A szerződés megkötésére a Szolgáltató köteles, a Hulladékgazdálkodási 
törvény és e rendelet szabályainak alapulvételével.  

(2)A szerződében meg kell jelölni: 
a) a Szolgáltatót és a megrendelőt, az ingatlan tulajdonos nevét, lakcímét, amennyiben az 
ingatlant a tulajdonoson kívül más személy használja, a használó nevét, lakcímét és 
használati időtartamát, 
b) a szolgáltatással érintett ingatlan címét, 

 
c) a megrendelő személyek azonosításához szükséges adatokat; a megrendelő nevét, 
születési helyét, idejét, anyja nevét. Amennyiben a megrendelő lakóhelye eltér a 
közszolgáltatással érintett ingatlan címétől, a megrendelő tartózkodási címét is fel kell 
tüntetni.  
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
e) a teljesítés helyét, 
f) a megrendelő tulajdonát képező vagy Szolgáltatótól bérelt gyűjtőedényt űrtartalom és 
darabszám szerint, 
g) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 
h) szükség esetén a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag 
keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi. 
 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, 
b)a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 
c)a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejéről, 

  d) a szerződésmódosításának, felmondásának feltételeiről, 
  e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

5. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjt őedények  
Rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek  

 

A Szolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött, a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerződésben foglalt hulladékmennyiséget köteles csak elszállítani. 
Az ingatlantulajdonos, ha a gyűjtőedények űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot 
alkalomszerűen kíván elszállíttatni, úgy a Szolgáltató által azonosító jellel ellátott, az e 
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célra rendszeresített zsákkal megteheti, mely a Szolgáltatótól vagy megbízottjától vehető 
meg. A zsákért fizetett díj az ürítés díját is magába foglalja. 

(2) A tulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül olyan űrméretűt és abban a 
darabszámban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék 
tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. 
 
(3)A Szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelezően igénybe veendő szolgáltatás minimális 
mértéke: 1 db 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürítéssel. 
 
(4)A hulladék ürítésének minimális gyakorisága Nyergesújfalu város belterületén hetente egy 
alkalom. 
 
(5)Ha az ingatlan tulajdonosa Szolgáltató felé keletkező hulladék mennyiségére vonatkozóan 
megtévesztő adatokat közöl, az átadásra kerülő hulladékmennyisége rendszeresen meghaladja a 
gyűjtő edények űrtartalmát, a Szolgáltató jogosult az ingatlan tulajdonost felszólítani, hogy a 
tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő számú és űrtartalmú edényt használja. 
 
 

6. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjt őedények 
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek  

 
7.§ (1)Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a vonatkozó szabályok szerinti 
közterület használati engedély alapján lehet. 

(2)Az ingatlan tulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 
napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 

(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 ürítéskor ne szóródjon, 
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(4)A Szolgáltató csak a külön jelzéssel (matricával) ellátott edényeztet köteles kiüríteni. 
 
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 
 
(2)A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés eltakarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(3)Amennyiben bizonyítható, hogy a Szolgáltató hibájából a begyűjtés során a gyűjtőedényben 
kár keletkezett, köteles azt megtéríteni, vagy saját költségére megjavítani. 
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9.§ (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, az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az így keletkezett károkért a Szolgáltató nem 
felel. 

 
(2)Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanás veszélyes anyagot, állati tetemet, 
építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 
 

7. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve  
hasznosításával kapcsolatos rendelkezések  

 
10.§ (1)A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles 
gondoskodni. 
 
11.§ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékát, 
kivéve a speciális hulladékot, mennyiségi korlátozás nélkül hulladékkezelői létesítménybe, 
annak nyitvatartási ideje alatt beszállíthatja, és a Szolgáltató által meghatározott térítési díj 
befizetésével további kezelésre átadhatja. 
 
 

8. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó  
külön rendelkezések 

 
12.§(1)A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik. 
 
(2)A Szolgáltató Nyergesújfalu belterületére kiterjedően, egy héttel előre meghirdetetten 
időpont és hely meghatározásával évente kéz alkalommal lomtalanítási akciót köteles 
szervezni. A lomtalanítás során elszállított hulladék elhelyezésének költségét a szolgáltatási díj 
tartalmazza. 
 
(3)Az Önkormányzat az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gyűjtésére gyűjtő 
szigeteket hozott létre. A gyűjtőszigetekből a gyűjtött hulladékok ürítését, szállítását, tovább 
feldolgozásra történő előkészítését és értékesítését a közszolgáltató végzi. 
 
 

9. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 
13.§(1) A díj megfizetésére a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződésben meghatározott 
ingatlantulajdonos, köteles. A tulajdonos a díjat közvetlenül a Szolgáltató felé negyedévente 
köteles megfizetni. 
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(2)Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt 
nem lakják, vagy használatát szüneteltetik, és az ingatlanon települési szilárd hulladék nem 
keletkezik, feltéve, ha ennek tényét a tulajdonos a Szolgáltatónak előzetesen 15 nappal 
korábban írásban bejelentette. 
A díjfizetési kötelezettség a bejelentést követő hónap első napjától az ingatlan használatba 
vételéig terjedő időben szünetel, amennyiben a szüneteltetés időtartama a 30 napot meghaladja. 
 
(3) A díjfizetési időszakról miniszteri rendelet rendelkezik.  

 
 

10. Záró rendelkezések 
 
15.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  
1. Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009.(I.30.) számú rendelete a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására. 
2. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2010(XII.1.) önkormányzati 
rendelete a települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és 
díjának meghatározatásáról szóló 1/2009(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
  Mihelik Magdolna             Dr. Molnár Lívia 
     polgármester           aljegyző 
 
 
 
A rendeletet 2013. június 28. napján kihirdettem. 
 
 
         Dr. Molnár Lívia 
                      aljegyző 


