
TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati 

 

r e n d e l e t e 

 

A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 

tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 

 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990.évi  LXV.törvény 16.§.(1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 

figyelemmel az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.évi 

XLII.törvény, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EÜM. Együttes rendelet, a településtisztasági 

szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról szóló 

4/1984.(II.1.) ÉVM rendelet , a települési folyékony hulladék tárolásának, ártalmatlanításának 

és hasznosításának közegészségügyi szabályairól szóló 2/1985.(II.16.) EÜM-ÉVM rendelet, 

valamint a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 16/1996.(VII.15.) BM-KTM  együttes rendelet előírásaira az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

1. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§. 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a 

Község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági 

szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

 

2.§. 

 

A rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

 

3.§. 

 

/1/ A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan 

tulajdonosára, kezelőjére, vagy használójára kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos 

természetes, vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, valamint 

kiterjed mindazon vállalkozásra, melyek e rendelet közigazgatási területén belül működnek  

( továbbiakban: tulajdonos ). 

 

/2/ Egyéni kérelem alapján az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, használója által 

fizetendő szemétszállítási díjat méltányosságból csökkentheti. 
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4.§. 

 

Nem terjed ki a rendelet hatálya veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra, valamint 

ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4/A.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi hulladékok tartoznak: 

a) az ingatlanon vagy hulladékgyűjtő szigeten vegyesen gyűjtött települési hulladék; 

b) hulladékgyűjtő szigeten elkülöníthetően gyűjthető települési hulladék; 

c) lomtalanítás körébe vont lomhulladék. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe az alábbi tevékenységek tartoznak: 

a) az ingatlanhasználók által gyűjtött települési hulladék gyűjtésére és e hulladék 

hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

b) az ingatlanhasználók által gyűjtött, a Közszolgáltató által hulladékgyűjtő szigetre 

kihelyezett gyűjtőedénybe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére és e hulladék 

hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

c) az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjthető, a Közszolgáltató által hulladékgyűjtő 

szigetre kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett papír, üveg, műanyag palack 

hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók e rendeletben meghatározottak szerint gyűjthető 

települési hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 

szállítására; 

e) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező lomhulladékok 

gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

f) hulladékgyűjtő pontok létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az 

ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás határa a település közigazgatási határaival 

egyezik meg. 
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5.§. 

 

/1/ Tiszasas Község Önkormányzata a község közigazgatási területén a települési szilárd és 

folyékony hulladék összegyűjtését, rendszeres elszállítását és ártalommentes elhelyezését az 

önkormányzat szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

(2) A település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 

Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása – melynek jogutódja a Tiszazugi 

Önkormányzatok Társulása – által kötött koncessziós szerződés alapján az INNO-SZOLNOK 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. (továbbiakban: 

Közszolgáltató) látja el. 

 

(3) A Közszolgáltató alvállalkozói és az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyított aránya: 

a) 22 % - Jumbo Log Kft. székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 

b) 24 % - RESTONE Kft. székhelye: 5000 Szolnok, Újszászi út 16. 

c) 24 % - ÖKO-PET Kft. székhelye: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 

d) 20 % - SUFFICIT FIX Kft. - székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 

(4) A  közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa – 

a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon – köteles igénybe venni.” 

 

/4/ A szervezett közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jelen rendelet szerinti díjat az 

önkormányzatnak megfizetni. 

 

/5/ A települési szilárd hulladék nem rendszeres elszállítását a 3.§-ban meghatározottak a 

szolgáltató részére adott eseti megrendelés alapján kötelesek elvégezni. A szolgáltatást végző 

az önkormányzat által kijelölt szeméttelepre köteles elszállítani. 

„Díjfizetés 

5/A. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az ingatlanhasználó díjat köteles fizetni. 

(2)http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed7dr6eo7dt2ee1em0cj1bx0cd9cc2ca1cd0cb5l - 

_ftn_19 A díj megfizetése történhet: 

a. banki átutalással 

b. a Közszolgáltató által biztosított csekken postai úton; 

c. a Közszolgáltató által működtetett ügyfélszolgálaton készpénzzel.” 

 

 

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed7dr6eo7dt2ee1em0cj1bx0cd9cc2ca1cd0cb5l#_ftn_19
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed7dr6eo7dt2ee1em0cj1bx0cd9cc2ca1cd0cb5l#_ftn_19
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6.§. 

 

/1/ A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 

környezet ( különösen közterületek ) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, 

illetőleg magatartástól tartózkodni. 

 

/2/ Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenőrzése a 

község jegyzőjének a feladata. 

 

II.fejezet 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

7.§ (1) A települési hulladék elszállításának gyakorisága a város közigazgatási területén 

egységesen hetente egyszeri alkalom. 

(2) A hulladék elszállításának minden héten ugyanazon napon kell megtörténnie. 

(3) Ünnepnapra eső szállítási nap esetén – amennyiben a szállítás nem ezen a napon történik 

meg - a Közszolgáltató legkésőbb az ünnepnapot megelőző szállításkor értesíti az 

ingatlanhasználókat az új szállítási napról. 

(2) Az ingatlanhasználók a Közszolgáltató által biztosított szabványos gyűjtőedények 

méretének megválasztásával határozhatják meg az igényeiknek, a keletkező hulladék 

mennyiségének megfelelő szolgáltatást. Az alkalmazott gyűjtőedény méretének változtatását 

írásos bejelentéssel lehet kérni a Közszolgáltatótól. 

(3) Az ingatlanhasználók - az üdülőingatlanok kivételével - a települési hulladékot a 

Közszolgáltató által biztosított 80 literes, 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes 

gyűjtőedényében gyűjtik. 

 (4) A gyűjtőedényben nem helyezhető el: 

a. veszélyes hulladék (pld: állati tetem, vegyszer-maradvány, olajos rongy, stb); 

b. trágya, jég, hó, sár, 

c. fertőző vagy fertőzés-veszélyes anyag, 

d. robbanás-veszélyes anyag, 

e. tűzveszélyes hulladék, 

f. olyan hulladék, amely veszélyezteti a Szolgáltató szállítással foglalkozó dolgozóinak 

testi épségét, 

g. olyan hulladék, amely begyűjtése során a gyűjtő-gépkocsi műszaki berendezésében 

rongálódást okozhat, 

h. olyan hulladék, amely ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet, 

i. építési törmelék. 
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8.§. 

 

A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei 

 

8.§ (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó területen valamennyi tulajdonos 

tekintetében köteles a közszolgáltatást ellátni. 

(2) Az ingatlanhasználónak a Közszolgáltató sérülésmentes, tiszta, gyűjtőedényt ad át 

használatra. 

(3) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

elvégezni. 

(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedényben az általa okozott kárt köteles térítésmentesen 

kijavítani, vagy javíthatatlanság esetén a gyűjtőedény pótlásáról térítésmentesen gondoskodni. 

(5) A települési hulladék átvétele (gyűjtőedény szállító járműhöz oda- illetve az átadási 

helyhez történő visszaszállítása) során illetve az ürítéskor (gyűjtőedény tartalmának szállító 

járműre történő felrakása) beszennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató 

köteles gondoskodni. 

(6) A rendelet 7.§. (4) bekezdésében meghatározott hulladék gyűjtőedényben történt 

elhelyezése esetén a Közszolgáltató a hulladék átvételét jogosult megtagadni. A 

megtagadásról a Szolgáltató a tulajdonost a megtagadás okának feltüntetésével értesíti. 

(7) Közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lebonyolítani az önkormányzattal 

előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást. 

(8) A Közszolgáltató köteles az önkormányzattal egyeztetett közterületi pontokon szelektív 

gyűjtés céljából létrehozott, papír, üveg és műanyag palack begyűjtésére szolgáló 

hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényeket rendszeresen üríteni és a 

gyűjtőedényeket tisztántartani. 

 

9.§. 

 

/1/ A tulajdonos feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor: 

 

a. a megfelelő mennyiségű szabványosított gyűjtőtartály megrendeléséről, megőrzéséről 

és állagmegóvásáról gondoskodni, 

b. a háztartási hulladékot tartalmazó edényt a szállítási napokon a közterületre ( átadási 

hely ) kihelyezni, a Szolgáltató által megjelölt időpontig, 

c. a szemetet a felhalmozódás elkerülése érdekében a megadott szállítási napokon 

elszállításra a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani, 

d. a Szolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt használni, 
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e. a tárolóedényeket negyedévenként egyszer fertőtleníteni, a környezetvédelmi 

szabályok betartásával, 

f. a használhatatlan, vagy elveszett gyűjtőedényzet javításának, vagy pótlásának 

megrendelése, ha rongálódás nem a Szolgáltatónak felróható okból történt. 

 

/2/ A nem lakáscélú helyiségek tulajdonosai kötelesek a Szolgáltatóval külön szerződést kötni 

a szolgáltatásra. A nem lakáscélú helyiségek tulajdonosai a lakóházak szeméttárolóit nem 

használhatják, kötelesek külön tartályt igénybe venni. 

 

/3/ Amennyiben az edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan 

tulajdonosa köteles a tárolóhely környékét rendben tartani. 

 

/4/ A gyűjtőedényt a hulladékszállítási napok kivételével a szolgáltatással érintett ingatlanon 

belül kell elhelyezni. 

 

 

„Lomtalanítás és zöldhulladék szállítás 

 

 

10. § (1) A közszolgáltató részéről lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) évi 

egyszeri alkalommal maximum 3 m³ mennyiségig azon nagydarabos hulladékok kerülnek 

begyűjtésre, amelyek a háztartásokban, az életvitelszerű használat mellett keletkező olyan 

lakossági hulladékok, amelyek mérete, ill. súlya miatt nem helyezhetők el a lakossági 

hulladékgyűjtő edényekben. 

(2) A lomtalanítás egyénileg kérhető valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra. 

(3) A lomtalanítás iránti igényt a Közszolgáltatónak kell jelezni legalább egy héttel a kívánt 

időpont előtt. 

(4) A lomhulladék átadása közvetlenül történik a közszolgáltatónak, a lomhulladék 

közterületre nem helyezhető ki. 

(5) A Közszolgáltató a zöld hulladékot  ( levágott gallyak maximum 1 m-es nagyságúr 

darabolva, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék) a szelevényi telephelyén 

(Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Telep, Szelevény, 065/8 hrsz.) veszi át  maximum 1 m³ 

mennyiségig az általa előre meghirdetet időpontokban.  

(6)A lomhulladék és a zöldhulladék csak a díjhátralékkal nem rendelkező 

ingatlantulajdonosoktól kerül átvételre. 

 

 

11.§ /1/ Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról azon ingatlan tulajdonosának kell 

gondoskodnia, ahol a hulladék keletkezett. 

 

/2/ A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű -  a rendszeres  hulladékgyűjtés kapcsán 

szabványos gyűjtőedényzetbe nem elhelyezhető, így el nem szállítható – tárgyak, eszközök ( 

bútorok, háztartási gépek, stb. ) az un. egyéb szilárd hulladékok a kijelölt szeméttelepre 

szállíthatók, ahol azokat a szolgáltató átveszi. 

 

/3/ A jegyző által elrendelt lomtalanítási akciót a szolgáltató előzetesen meghirdetett 

időszakban és módon szervezi meg, és bonyolítja le. 
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/4/ A szolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését 

célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített 

gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben. 

 

/5/ Nem lakossági eredetű termelési és települési szilárd hulladékok esetében a termelő 

köteles a tulajdonában lévő hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő gyűjtéséről, 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Szolgáltató megbízásával gondoskodni. 

 

/6/ A hulladék termelője köteles azt a kijelölt  hulladéklerakó telepre beszállítani. 

Amennyiben a szállítást saját szállító járművel nem tudja megoldani, úgy köteles a hulladékot 

a Szolgáltatónak átadni. 

 

/7/ A termelő az /5/ bekezdés szerinti hulladékai elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a 

szolgáltatótól rendeli meg, melynek során rögzíteni kell a hulladékok fajtánkénti mennyiségét, 

összetételét, jellegét, minőségét. 

 

/8/ A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a szolgáltatást végezni. 

 

/9/ Termelési hulladék és az építésből, bontásból, földmunkákból kikerülő visszamaradt 

hulladék elhelyezése, tárolása és ártalmatlanítása kizárólag a kijelölt hulladéklerakó telepen 

történhet. 

 

/10/ A szolgáltató szelektív gyűjtés céljából a Polgármesteri hivatallal egyeztetett pontokon, a 

közterületeken szelektív hulladékgyűjtő szigeteket létesít, gyűjtőharangok ( konténerek ) 

k8ihelyezésével, üveg és papír begyűjtésére, melyet rendszeresen és szükség szerint ürít, a 

konténereket és közvetlen környékét tisztán tartja. 

 

 

III.fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

12.§. 

 

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Kelt: Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. VIII.3-i ülésén. 

 

 

 

             Jegyző     Polgármester 

 

 

 

 

 

 


