
 

 

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete 

 

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek véleményének 

kikérését követően a következőket rendeli el1:  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

szervez, a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

2.§ 

 

A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék közszolgáltatónak való átadását-átvételét,  a hulladék hulladékkezelési engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe történő elszállítását.  

 

3.§ 

 

(1) A rendelet területi hatálya Tiszaug Község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tiszaug község közigazgatási területén lévő 

ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban: ingatlanhasználók), 

gazdálkodó szervezetekre. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: 

a) háztartási hulladék, 

b) szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladék, 

c) közterületen elhagyott hulladék, 

d) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 

e) lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék. 

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony 

hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 

(5) A települési hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 

ingatlanonként (ha az ingatlanban több háztartás van, háztartásonként) kötelező. A kötelező 

                                                 
1 Egységes szerkezetben a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati rendelettel. 



közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azon a beépítetlen ingatlanon igénybe 

vennie, amelyen települési szilárd hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

4. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a.) nagydarabos hulladék: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem 

tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített 

gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék;  

b.) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa 

vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő 

udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, 

válogatás a begyűjtő telephelyén;  

c.) üdülőterület: a Körtvélyes sori ingatlanok, a Rákóczi Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, 

Élő-Tisza által határolt ingatlanok. 

d.) külterületi ingatlan: az Élő-Tisza partján található ingatlanok 

e.) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet 

(közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád 

alatti járda, alul- és felüljáró); 

f.) egyedül élő személy: az a természetes személy, aki nyilatkozata szerint a 

hulladékszállításba bevont ingatlanban egyedül él és ugyanezen ingatlanban rajta kívül más 

személy bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik. 

g) Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság.2 

 

II. FEJEZET 

A HULLADÉKKEZELÉSRE IRÁNYULÓ KÖTELEZŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS 

SZABÁLYAI 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

5.§ 

 

(1) A települési szilárd hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos 

feladatok ellátására az Önkormányzat az Inno-Szolnok Nonprofit KFT. (1149 Budapest, 

Kupa vezér útja 3.) közszolgáltatóval (továbbiakban: közszolgáltató) közszolgáltatási 

szerződést köt. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgáltatási szerződés, 

valamint a hulladékról szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint 

köteles ellátni. A közszolgáltató nem vesz igénybe alvállalkozót. 

(3) A Szolgáltató a települési hulladék elszállítását heti egyszeri gyakorisággal végzi a 

jelen rendelet 1. mellékletben meghatározott időpontban.  

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések 

irányadóak.3 

(5) A szolgáltatás belterületi lakóterületen egész évben, üdülőterületen április 1-től október 

31-ig tart.  

                                                 
2 Az önkormányzati rendelet 4. § g) pontját beiktatta a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 

Hatályba lépett: 2016. augusztus 5. napján. 
3 Az önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdését módosította a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 

Hatályba lépett: 2016. augusztus 5. napján. 



(6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatóval a 

közszolgáltatási szerződést megkötni, az ingatlanán keletkező hulladékot a Közszolgáltató 

által e célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá a meghatározott időközönként a 

Közszolgáltatónak átadni. 

(7) A gazdálkodó szervezetek kötelesek - gazdasági tevékenységükkel összefüggésben 

keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk 

tekintetében- a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést írásban megkötni, a 

közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanukon keletkező települési hulladékot a 

Közszolgáltató e célra rendszeresített gyűjtőedényükben gyűjteni, továbbá meghatározott 

időközönként a Közszolgáltatónak átadni. A közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságára 

és időpontjára a gazdálkodó szervezet és a közszolgáltató között létrejövő e rendelet 

szabályaira tekintettel megkötött szerződés szabályai az irányadóak.  

 

4. Díjfizetési kedvezmény 

6. §4 

 

 

 

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

7.§5 

 

 

 

6. A közszolgáltató jogai, feladatai és kötelezettségei a köztisztasági közszolgáltatás 

végrehajtásakor 

8.§ 

 

(1) A közszolgáltató köteles ezen önkormányzati rendelet keretein belül a 

hulladékkezelési közszolgáltatást teljes körűen ellátni.  

(2)  A közszolgáltató köteles gondoskodni az általa begyűjtött települési szilárd hulladék 

ártalommentes elhelyezéséről, valamint annak a környezetvédelmi szabályok megtartásával 

történő ártalmatlanításáról.   

(3) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végző közszolgáltató a Tiszazugi 

Regionális Hulladéklerakó (Szelevény, 065/6 hrsz.) ártalmatlanító telepére szállít.   

(4) Az Önkormányzat évente 1 alkalommal - tavasszal- lomtalanítási akciót szervez, 

amelynek feltételeire a közszolgáltatóval külön megállapodik az e rendeletben foglalt 

rendelkezések figyelembe vételével. A lomtalanítási akcióról az Önkormányzat a helyben 

szokásos hirdetményi úton, továbbá a helyi sajtó segítségével tájékoztatja az 

ingatlantulajdonosokat. 

(5)  A lomtalanítási akció során a közszolgáltató köteles a település területén kijelölt 

helyekről a települési szilárd hulladékot és nagydarabos hulladékot elszállítani akkor is, ha az 

nem gyűjtőedényzetben került elhelyezésre. 

(6) A közszolgáltató – a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembevételével- köteles a 

tulajdonos részére szabványosított gyűjtőedényzetet biztosítani. A közszolgáltató a 

szabványosított gyűjtőedényzetet folyamatosan a jelenlegi edényzet elhasználódásának 

mértéke szerint bocsátja a lakosság rendelkezésére. Az ingatlan tulajdonosa a rendelet 1. 

                                                 
4 Az önkormányzati rendelet 6. §-át hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 

Hatályba lépett: 2016. augusztus 5. napján. 
5 Az önkormányzati rendelet 6. §-át hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 

Hatályba lépett: 2016. augusztus 5. napján. 



mellékletben meghatározott méretű gyűjtőedényzetek közül választhat. Igény szerinti kisebb 

űrtartalmú gyűjtőedényzetet a Szolgáltató köteles biztosítani.  

(7) A közszolgáltató köteles a szabványosított gyűjtőedényzet kiürítését kíméletesen az 

elvárható gondossággal elvégezni. A gyűjtőedény javításának és pótlásának a költségeit, 

amennyiben azok bizonyíthatóan a közszolgáltatónak felróható okból váltak szükségessé, a 

közszolgáltató viseli, egyéb esetekben az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles megfizetni. 

(8) A közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének következtében cserére, javításra 

szoruló edényzet pótlásáról a karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára 

edényzetet kell biztosítani.  

(9) A közszolgáltató a tulajdonos megrendelésére térítés ellenében köteles gondoskodni a 

közszolgáltató hibáján kívüli okból megrongálódott edényzet javításáról, a hiányzó edényzet 

pótlásáról.  

(10) A közszolgáltatónak a települési hulladék szállítását az edényzet kihelyezését úgy kell 

megszerveznie, hogy ünnepnap és munkaszüneti napokon sem gyűlhet össze annyi hulladék, 

ami a tárolóedények kapacitását meghaladja.  

(11) Ha a települési szilárd hulladék begyűjtése előre nem látható rendkívüli ok miatt a 

megjelölt napon nem történt meg, a szolgáltató köteles legkésőbb az elmaradt begyűjtés 

napjától számított 24 órán belül pótbegyűjtésről gondoskodni, amelynek időpontjáról az 

ingatlantulajdonosokat és az önkormányzatot értesíteni köteles.  

(12) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, illetve begyűjtését és elszállítását, 

ha az ingatlantulajdonos nem a rendszeresített gyűjtőedényzetet használja; 

a.) a gyűjtőedényzet műszaki állapota nem kielégítő; 

b.) a gyűjtőedényzet nem települési szilárd hulladékot tartalmaz. 

(13) Amennyiben a gyűjtőedényzetben a b) pont szerinti anyagot, vagy tárgyat helyeztek el, a 

kiürítést az elszállítást végző jármű vezetője jogosult megtagadni. Az ürítés megtagadásáról 

és annak indokairól a Szolgáltató a tulajdonost írásban értesíti. 

(14) A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatvégzése során, az önhibájából közterületen 

okozott szennyezés esetén a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni köteles.  

 

7. A szolgáltatást igénybevevők feladatai és kötelezettségei a köztisztasági 

közszolgáltatás igénybevétele esetén 

9. § 

 

(1) A szolgáltatást igénybe vevő köteles a közszolgáltató szállító eszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényzetet beszerezni. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatóhoz előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján 

a szerződés és a közszolgáltatás ellátása szünetel legfeljebb egy évig és az ingatlanhasználó 

szükség szerint köteles a szünetelés iránti kérelmét évente megújítani. 

(3) A szolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését 

célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített 

gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a közterület kijelölt pontjain elhelyezett 

hulladékgyűjtő edényzet használatában.  

(4) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű- a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán 

szabványos gyűjtő edényzetbe, műanyag zsákokba nem helyezhető- tárgyak, eszközök 

elszállíthatók az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyekre. 

(5) A közszolgáltatást igénybe vevők a jelen rendelet szerinti díjat kötelesek a 

közszolgáltatónak az általa megküldött készpénz-átutalási megbízás, vagy a Szolgáltató által 

megbízott díjbeszedő útján negyedéves rendszerességgel befizetni. 

(6)Az ingatlan tulajdonosok belterületen egész évben, üdülőterületen április 1-től október 31-

ig fizetik a díjat a Szolgáltatónak.  



(7) 6 

(8) Az üdülőingatlannal, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok 

a használati szezonban kötelesek a közszolgáltatás után a díjat fizetni. 

(9) Amennyiben az edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan 

tulajdonosa köteles a tárolóhely környékét rendben tartani. A hulladékgyűjtés során az 

ingatlantulajdonos hibájából történő szennyezés esetén a károkozót terheli a tisztítási és 

fertőtlenítési teher.  

(10) A gyűjtőedényt a hulladék szállítási napok kivételével, a szolgáltatással érintett 

ingatlanon belül kell elhelyezni. A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az 

ingatlantulajdonos feladata. A gyűjtőedényben folyadékot, maró, tűz-és robbanásveszélyes 

anyagot gyűjteni tilos! 

(11) Az ingatlanon keletkező olyan hulladékot, amely nem tekinthető települési hulladéknak, 

valamint az ingatlanon összegyűjtött havat, jeget, építési törmeléket az ingatlan tulajdonos 

saját költségén köteles elszállítani, vagy elszállíttatni.  

(12) A külterületek ingatlanai e rendelet 1. mellékletében meghatározott gyűjtőpontokon 

elhelyezett konténerekbe kötelesek települési szilárd hulladékaikat elhelyezni.  

(13) A települési hulladékot felhalmozni nem szabad, a tulajdonos azt köteles 

gyűjtőedényzetben elhelyezni. Az ingatlanon elhagyott hulladékok kezelési kötelezettsége a 

hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg- ellenkező bizonyításig- az 

ingatlan tulajdonosát terheli. A jegyző az elhagyott hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására kötelezi: a hulladék tulajdonosát, illetve az ingatlan tulajdonosát abban az 

esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, és ha a kötelezettséget 

önként nem teljesítik. Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele 

szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesítheti.  

 
 

III. FEJEZET 

HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK 

10.§ 

 

(1) Tiszaug Község Önkormányzatának Polgármestere köteles folyamatosan figyelemmel 

kísérni az e rendelet bevezetésében megfogalmazott szabályozási célok, illetőleg e rendelet 

szabályainak érvényesülését és jogosult azok érdekében e rendelet módosítására javaslatot 

tenni.  

(2) A jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának módjáról szóló 

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján jár el. 

 
 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11. § 

 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba 

(2) Hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2003. 

(VI.25.) önkormányzati rendelet. 

     

                                                 
6 Az önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a. Hatályba lépett: 2016. augusztus 5. napján. 
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1. melléklet a 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

I. A közszolgáltatás során igénybe vehető gyűjtőedényzetek 

 

a.) 1100 literes gyűjtőkonténer 

b.) 120 literes edényzet 

c.) 80 literes edényzet 

 

II. A közszolgáltatás végzésének időpontja: 

 

A közszolgáltató a közszolgáltatást minden hét második napján, azaz keddi napokon látja el. 

 

III. Külterületre kihelyezett gyűjtőkonténerek helyének meghatározása:  

 

a.) Köztemető: 1 db konténer 

b.) Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaugi Kirendeltségének épülete: 1 db 

konténer 

c.) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 1 db konténer 

d.) Volt sertésfelvásárló: 1 db konténer 

e.) Élő-Tisza part: 1 db konténer 

f.) Békás-sor: 1 db konténer 

 

 

2. melléklet a 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez7 

 

 

                                                 
7 Az önkormányzati rendelet mellékletét hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 3. 

§-a. Hatályba lépett: 2016. augusztus 5. napján. 


