Hatályos: 2014. május 1. Hajdúszovát Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, a közterület tisztán tartásának helyi
szabályairól

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 és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
Hajdúszovát község Önkormányzat Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2/a) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Hajdúszovát község Önkormányzat Képviselı-testületének Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével,
a következıket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi
szabályozása, hulladékok mennyiségének csökkentése, az újrahasználat és újrahasznosítás elısegítése,
a köztisztaság, az emberi egészség védelme, valamint az épített és természeti környezet megırzése. A
kötelezı közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását,
a kötelezettségek ellenırizhetıségét célozzák.

2. §
(1) A rendelet területi hatálya Hajdúszovát község közigazgatási területére ( továbbiakban:
közszolgáltatási terület) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Hajdúszovát közszolgáltatási területén belül minden
ingatlanhasználóra, valamint minden, Hajdúszovát közigazgatási területén települési hulladék
győjtését, átvételét, szállítását, kezelését és ártalmatlanítását végzıre kiterjed, függetlenül attól, hogy
az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkezı, összegyőjtött és a
közszolgáltató részére átadott települési hulladékra, győjtıszigeten győjtött települési hulladékra,
lomhulladékra.

3. §
Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérıl és a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás
végzésének feltételeirıl szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ht.)
meghatározott tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.
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II. Fejezet
Részletes rendelkezések
1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai
4. §
(1) Hajdúszovát község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál
keletkezı települési hulladék, a győjtıszigeten győjtött települési hulladék rendszeres győjtésére,
átvételére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az önkormányzat a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján látja el. A közszolgáltatást a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. alvállalkozója, az A.K.S.D. Kft végzi. Az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez
viszonyított aránya 93,25 %. A hulladék lerakása, kezelése, ártalmatlanítása aDebreceni Regionális
Hulladékkezelı Telepen történik.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlan használó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített győjtıedényben,
vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon győjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék győjtésére és rendszeres elszállítására,
b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente
kétszer – a közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen, erre a célra biztosított
szállítóeszközén – történı begyőjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,
c) győjtıszigeten, elkülönítetten győjtött hulladék begyőjtésére és elszállítására,
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési hulladék
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

5. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Hajdúszovát Község közigazgatási területére terjed ki. A
közszolgáltatási területen üdülıingatlanok nem találhatók.
(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
6.§
(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére
felajánlja, a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás kötelezı igénybevétele a
szolgáltató részérıl történı ajánlattétellel megkezdıdik.
(2) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó jogviszony kezdı idıpontjának azt a napot kell tekinteni, amely napon az
ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.
(3) Ha jogszabály, vagy jogerıs bírósági, vagy hatósági határozat eltérıen nem rendelkezik, az (2)
bekezdés szerinti kezdı idıpont:
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napja;
b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;
c) vagyonkezelı esetében a vagyonkezelıi szerzıdés szerinti birtokbavétel napja;
d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának elsı napja.

7. §
A hulladékszállítás hetente egyszer történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás
napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat.
8. §
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék győjtésére és elszállítására a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt, valamint - a rendelkezésre bocsátott győjtıedényzet
őrtartalmát meghaladó mennyiségő alkalmi hulladék győjtésére - a szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott más győjtıeszközt köteles igénybe venni.
(2) Az igénybe veendı győjtıedények típusát a keletkezı hulladék mennyiségéhez, és az ürítés
gyakoriságához igazodva kell meghatározni.
(3) A választható győjtıedény típusok: 120 liter, 240 liter, 1100 liter.
(4) A közszolgáltató által biztosított, a települési hulladék győjtésére és tárolására szolgáló
győjtıedények fajtáit és a bennük elhelyezhetı települési hulladék mennyiségét az 1. melléklet 2. és 3.
pontjai tartalmazzák.

3. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggı jogai és kötelezettségei
9. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl és az abban bekövetkezett
változásokról – a változás bekövetkezte elıtt legalább öt nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles
értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyőjtésének és
elszállításának rendjét a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás
esetén is – értesíteni.
(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján keresztül
is köteles tájékoztatni.
10.§
(1) A közszolgáltató köteles e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett, a szolgáltató által
rendszeresített győjtıedényekben elhelyezett hulladékot az e rendeletben elıírt szabályok szerint
rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai
környezetvédelmi szabályoknak megfelelı módon gondoskodni. A hulladék elszállításának és
ártalmatlanításának kötelezettsége kiterjed a hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett szelektív
győjtıedényekre is.
(2) A települési kommunális hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Debreceni Regionális
Hulladéklerakóban, mint hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.
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kéthetente egy alkalommal az elkülönítetten, győjtıszigeten győjtött települési hulladékot elszállítani.
(4) Ha az ingatlanhasználó ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentısen meghaladó
mennyiségő települési hulladék keletkezett a közszolgáltató köteles szabványosított mőanyagzsákot
rendelkezésre bocsátani. A zsák ára magában foglalja az elıállítás költsége mellett a zsákban
kihelyezett hulladék, győjtési, szállítási és lerakóhelyen történı ártalmatlanítási díját is.
11.§
(1) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, azonosító jellel ellátott győjtıedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a
kérelem kézhezvételétıl számított 5 napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a
győjtıedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(2) Az átadott győjtıedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a szolgáltató
végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy javítást a szabványosított győjtıedény
rendeltetésszerő használtat során bekövetkezett elhasználódást teszi szükségessé.
(3) A közszolgáltató a szolgáltatás végzése során a hulladékgyőjtı edényzet állagának megóvására
köteles, ennek érdekében köteles a győjtıedény kiürítését kíméletesen, elvárható gondossággal
végezni. A szolgáltatást végzı dolgozóknak a győjtıedények megrongálása nélkül kell a
szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.
(4) A szabályszerően kihelyezett győjtıedény ürítése során esetleg keletkezett szennyezıdés
takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(5) A győjtıedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás
neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebbıl eredı karbantartási munka, és
javítás idıtartamára helyettesítı győjtıedényt biztosítani. A közszolgáltató a győjtıedények szükség
szerinti javításáról, cseréjérıl és esetleges pótlásáról legkésıbb a soron következı hulladékszállítási
idıpontig köteles gondoskodni.
(6) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált győjtıedény javítása,
pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.
12.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) nem a közszolgáltató által rendszeresített győjtıedényben, kiegészítésként használt nem
szabvány mőanyag zsákban kerül átadásra a hulladék, vagy
b) a szállításra átadott győjtıedényben a hulladékot a 15. § (3) bekezdésében foglaltak
megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetıvé,
c) a győjtıedényben a 15. § (4) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el,
d) a győjtıedényben az 1. mellékletben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az
túltöltött, túlsúlyos és a győjtıedény nem zárható le.
e) a győjtıedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást
végzı személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a jármőben vagy
berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a
környezetet,
f) a győjtıedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.
(2) Ha a teljesítés a közszolgáltató hibájából marad el, köteles a hulladékot a következı munkanapon
elszállítani.

4

Hatályos: 2014. május 1. 4. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggı jogai és kötelezettségei
13. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési hulladékot az
e rendeletben meghatározott módon vagy helyen győjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét megelızés elve alapján legkisebb mértékőre
szorítani,
b) a települési hulladék győjtése és tárolása során megfelelı gondossággal eljárni, annak
érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-és
állatvilágot ne károsítsa,
c) az ingatlanán keletkezı hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást
igénybe venni, illetve a hulladékot a begyőjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak
átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
d) ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik, ezt a tényt, a változást követı 30 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történı átadásáig a települési hulladék győjtésére,
tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt köteles igénybe venni és
kizárólag azt használni.
(3) Az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol
hulladék sem keletkezik az (1) bekezdésben foglaltak olyan módon terhelik, hogy a tulajdonára
bármilyen ok folytán került hulladék elszállításáról gondoskodni köteles.
(4) Az ingatlanhasználó köteles írásban, legalább 3 nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak,
ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentısen meghaladó mennyiségő hulladék
keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt
idıpontra vagy idıtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelı győjtéséhez, elszállításához
alkalmas nagyobb őrtartalmú vagy további győjtıedényt, illetve más győjtıeszközt a rendelkezésére
bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.
(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladéktól elkülönítetten győjteni
és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve hogy a települési hulladék kezelésérıl nem
gondoskodott.
(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki
magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladék keletkezésének hiányában nem, illetve
csak részben veszi igénybe.

14. §
(1) Az ingatlanhasználó a győjtıedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, illetve
tárolni. A győjtıedényeket közterületre csak a települési hulladék elszállítása céljából és csak a
közszolgáltató által megjelölt szállítási napon helyezheti ki, a begyőjtést végzı gépjármővel
megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen. A hulladék elszállítását követıen még a szállítás napján
köteles a győjtıedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni.

5

Hatályos: 2014. május 1. (2) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék győjtıedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania,
mind az ingatlanán történı tároláskor, mind pedig a közterületre történı kihelyezésekor. A települési
hulladékot a győjtıedényben, az ingatlanhasználó úgy köteles elhelyezni, hogy az a győjtıedény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem
járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
15.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék győjtıedények tisztántartásáról,
fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról.
(2) A települési hulladék győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, eltőnése vagy megsemmisülése
esetén az ingatlanhasználó köteles saját költségén annak pótlásáról gondoskodni.
(3) Az ingatlanhasználó a győjtıedényben a települési hulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne
tömörödjön, préselıdjön össze, ne fagyjon bele a győjtıedénybe, illetve ne akadályozza, vagy tegye
lehetetlenné a győjtıedény ürítését. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a
győjtıedényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni.
(4) Tilos az ingatlanhasználónak a győjtıedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgezı, tőz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a hulladék győjtését, szállítását, ürítését végzı, vagy más személyek életét és testi
épségét, egészségét.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkezı veszélyes hulladékokat a települési
hulladékától külön győjteni és azt veszélyes hulladékot átvevı részére beszállítani.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés egyes tartalmi elemei
16.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés a Ht. 34.§. (5) bekezdésében és a közszolgáltató
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:
a) annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a szerzıdés tárgyában megjelölt
közszolgáltatás teljesítését,
b) a közszolgáltatás teljesítésének idıpontját, a teljesítés igazolására jogosult személy
megnevezését,
c) a közszolgáltató kártérítési felelısségét,
d) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket,
e) a szerzıdés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,
f) szerzıdés megszőnésének eseteit, feltételeit,
g) jogvita esetére az eljáró bíróság illetékességének kikötését,
h) az irányadó jogszabályokra, döntésekre való hivatkozást.
6. Az ingatlanhasználó részérıl történı szüneteltetés
17. §
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Hatályos: 2014. május 1. (1) Szüneteltethetı a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezı
igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik (üresen
lévı, valamint idılegesen használt), s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.
(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a
szünetelés kívánt kezdı idıpontja elıtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A
közszolgáltatás szünetelése a bejelentést követı hónap elsı napjától kezdıdik.
(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlanhasználó a
közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban
igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.
(4) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék
kerül kihelyezésre az elıírt győjtıedényben, úgy – az ingatlanhasználó egyidejő értesítése mellett - a
közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyőjteni és elszállítani a közszolgáltatási díj
felszámítása mellett.

7. A lomtalanítás alá tartozó lomhulladék és biohulladék kezelésére vonatkozó szabályok
18. §
(1) A lomhulladék győjtésérıl, szállításáról és ártalommentes elhelyezésérıl a közszolgáltató évente
kettı alkalommal - külön díj felszámítása nélkül -, tavaszi és ıszi idıszakban lomtalanítás keretében
gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képzıdött,
de a rendszeres hulladékszállításra használatos győjtıedényekben el nem helyezhetı nagydarabos,
lomhulladékot köteles elszállítani.
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a szolgáltató által hirdetmény útján elızetesen megjelölt helyen
és idıpontban helyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetı ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármő roncs, vagy termékként tovább nem használható jármő;
d) az ipar, mezıgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képzıdött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkezı vegyes hulladék;
g) elkülönítetten győjtött papír, mőanyag és fém hulladék;
h) kerti biohulladék.
(5) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlanhasználónak, hogy
az a jármő- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
(6) A biohulladékot az ingatlanhasználónak lehetıség szerint komposztálnia kell.
A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 1
m távolságban helyezkedjen el.

8. Az elkülönített települési hulladék győjtésére vonatkozó szabályok
19. §
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(1)Az önkormányzat az ingatlanhasználót nem kötelezi az ingatlanán keletkezett a települési hulladék
részét képezı hulladék elkülönített győjtésére.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a település három pontján (Hısök-tere, Rákóczi
utca, Rózsáskert utca) elhelyezett szelektív hulladékgyőjtı sziget elhelyezésével biztosítja a települési
hulladék meghatározott anyagfajta – mőanyag, üveg, papír – szerinti elkülönített győjtését.
9. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
20. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékénak kezelésérıl a Ht-ban foglaltaknak
megfelelıen nem gondoskodik.
(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladék heti mennyisége
nem haladja meg a 120 litert, egyazon győjtıedényben is győjthetik a hulladékot.
(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett - települési
hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a
közszolgáltatás kötelezı igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képzıdött települési
hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelezı közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkezı hulladék
mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésérıl, a kezelt és a
kezelés eredményébıl származó hulladékról nyilvántartást, a kezelılétesítmény mőködésérıl
üzemnaplót vezetni és ezekrıl a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a
közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségérıl, összetételérıl, keletkezésének forrásáról
és kezelésének módjáról köteles a jegyzıt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási
kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

10. A közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
21. §
(1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok
feltüntetésével.
(2) A közszolgáltató a szükséges személyes adatokat elsıdlegesen az ingatlanhasználó
adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelıen köteles eljárni.
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelezı
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony idıtartama alatt, valamint e jogviszony megszőnését
követıen a jogszabályokban elıírt iratmegırzési kötelezettség idıtartama alatt kezelheti a
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Hatályos: 2014. május 1. közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához
szükséges személyes adatokat.
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje
22. §
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltató
részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi házas ingatlan esetében
negyedéves bontásban utólagosan köteles megfizetni.
(2) A közszolgáltatási díjat a számlában feltüntetett fizetési határidıig kell kiegyenlíteni.
(3) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése
hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.
(4) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során
a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 17.§ alapján szünetelt.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
III. FEJEZET
A közterületek tisztán tartása
12. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

23.§
(1) Az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása érdekében köteles
gondoskodni:
a) az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint a járdától
az úttestig terjedı közterület tisztántartásáról,
b) az ingatlan melletti nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá mőtárgyainak
tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok
eltávolításáról,
c) a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelı nyesésérıl,
d) jármőbehajtók átereszeinek építésérıl, jó karban és tisztántartásáról,
e) az ingatlanon lévı madarak fészkelı helyei alatti közterület szennyezıdésektıl való
megtisztításáról.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyőjtött települési szilárd hulladékot
köteles e rendeletben meghatározott győjtı edényzetbe vagy győjtıeszközbe elhelyezni és
elszállításáról gondoskodni.
(3) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek elıtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti
tevékenységbıl származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a keletkezett települési hulladék
összegyőjtésével és elszállításával, a hó eltakarításával, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
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(4) Tilos a csapadékvíz-elvezetı, szikkasztó árkok betemetése.
(5) Tilos eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket,
tőz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezetı árokba szórni, beleönteni, beleseperni,
vagy bevezetni.
13. Síktalanítás és hóeltakarítás
24. §
(1) Az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó téli idıszakban, havazást követıen az ingatlanát
közvetlenül határoló közterületen lévı járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a
síkosság-mentesítést elvégezni.
(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a
csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága
és zavartalansága biztosított legyen.
(3) Tilos az összegyőjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkeresztezıdésben,
úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármő
megállóhelyén.
(4) A hó eltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyezı anyagokat (pl. konyhasó),
darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.
(5) A jégmentesítésre homokot, hamut, főrészport kell szóróanyagként használni. A szóróanyag
beszerzésérıl a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

14. Az építtetı, kivitelezı, közterület-használó felelısségei
25. §
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést
végzı kivitelezınek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási
anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezıdés ne keletkezzen.
(3) Közterületen építési és egyéb törmelék nem tárolható. Amennyiben a munkálatok végzése során
építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésıbb a munka
befejezésétıl számított 2 órán belül a kivitelezést végzı szervnek vagy személynek el kell szállítani, és
a közterületet helyre kell állítani, illetıleg meg kell tisztítani.
(4) Közterületen építıanyag közterület használati engedély birtokában, az engedélyben meghatározott
területen, az abban megjelölt módon és idıtartamig, használati díj megfizetése mellett tárolható.
26. §
(1) A település területén szennyezı anyagot (hulladékot, folyadékot, trágyát stb.) csak olyan módon
szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyezıdés ne keletkezzen. Ha a
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Hatályos: 2014. május 1. szállítás közben a közterület szennyezıdik, a szennyezıdés elıidézıje köteles azt haladéktalanul
eltávolítani és a további szennyezıdés megakadályozásáról gondoskodni.

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
27. §
(1) E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a
település tisztaságáról szóló 10/2004.(IV.19.) önkormányzati rendelet.

Vass Sándor
polgármester

Bak Gézáné
jegyzı

A rendeletet kihirdettem: 2014. április 29.

Bak Gézáné
jegyzı

1. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
A hulladékgazdálkodási létesítmények adatai, a települési hulladék győjtésére és tárolására a
közszolgáltató által biztosított eszközök
1. A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe:
Debreceni Regionális Hulladékkezelı Telep, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.
A közszolgáltató központi telephelye:
4031 Debrecen, István út 136.

2. Ingatlanhasználóknál történı települési hulladék győjtése esetén:
A hulladékgyőjtıedény, győjtıeszköz őrtartalma, színe, anyaga A hulladékgyőjtıedényben,
győjtıeszközben elhelyezhetı
hulladék mennyisége
120 literes, kék színő, mőanyag győjtıedény
legfeljebb 25 kg
240 literes, kék színő, mőanyag győjtıedény
legfeljebb 50 kg
1100 literes, színtelen, fém győjtıedény
legfeljebb 250 kg
60 literes, logóval ellátott, mőanyag zsák
legfeljebb 12 kg
3. Közterületen győjtıszigeten történı elkülönített települési hulladék győjtése esetén:
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A győjtıszigeten elhelyezett hulladékgyőjtıedény őrtartalma,
színe, anyaga
legalább 1000 literes, kék színő, mőanyag győjtıedény
legalább 1000 literes, sárga színő, mőanyag győjtıedény
legalább 1000 literes, zöld színő, mőanyag győjtıedény

A hulladékgyőjtıedényben
elhelyezhetı hulladék fajtája
papír
mőanyag (PET palack)
üveg

Győjtıszigetek helye:
1. Hısök-tere 10. szám:
2. Rákóczi utca
3. Rózsáskert utca elején:

3 frakciós 4 edényzetes sziget
3 frakciós 4 edényzetes sziget
3 frakciós 4 edényzetes sziget
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