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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. január 1-jén lépett hatályba a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. évi törvény (a 
továbbiakban: Ht.), mely újraszabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezéseket.  
 
A Ht. 35. §-a ad felhatalmazást a rendelet alkotásra a települési önkormányzat képviselő-
testületének az alábbiak szerint: 
„35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 
közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének 
eseteit; 
f) az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
részletes szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.” 
 
A jelenleg hatályos Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008.(XI. 25.) 
KKÖT rendeletét – fentiek alapján - szükséges felülvizsgálni. 
 



Tekintettel arra, hogy már nem a hatályon kívül helyezett Hgt., hanem a Ht. adja a 
felhatalmazást a rendeletalkotásra, valamint az új törvényi rendelkezésekre figyelemmel 
szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban egy új rendelet 
megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet 
tervezetet vitassa meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg rendeletét. 
 
Kiszombor, 2014. január 23. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
            polgármester



„TERVEZET” 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2014.(_____) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya Kiszombor nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó magánszemélyekre és 
gazdálkodó szervezetekre. 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, 
ártalommentes elhelyezésére.  

 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának módja 

2. § 
 

(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról 
és ártalommentes elhelyezéséről közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján 
gondoskodik.  
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által 
kiállított minősítő okirattal rendelkező Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.). 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás 1. § (3) bekezdésben meghatározott körét valamennyi 
ingatlanhasználó tekintetében köteles ellátni. 

 
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó ezzel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
3. § 
 

(1) A települési hulladék gyűjtése, elszállítása heti egy alkalommal történik keddi napon. 
(2) A települési hulladékot a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes vagy 
240 literes gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az összegyűjtött hulladékot tartalmazó edényeket a 
hulladék elszállításnak napján az ingatlanhasználók kötelesek az ingatlan előtti közterületre 
kihelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne 
szennyezze. 
(3) A közszolgáltató a többlet hulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön 
díjazás ellenében szállítja el. 
(4) A közszolgáltató csak a szabvány edényzetek ürítésére köteles, kivéve, ha esetenként a 
közszolgáltató által biztosított emblémás zsákokat szállítja el. 
(5) A hulladéktároló edények használója köteles a tárolóedények folyamatos tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodni. 
(6) A hulladéktároló edényeket ürítés előtt és után is fedett állapotban kell tartani. 
(7) A hulladéktároló edényben nem helyezhető el olyan tárgy, amely a hulladékszállítást 
végző dolgozók testi épségét veszélyezteti vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit 
rongálja. 



(8) E rendelet hatálya alá tartozó területen a közszolgáltatást gyűjtőedények és az ezek 
elszállítására rendszeresített gépjárművek és célgépek igénybevételével lehet végezni. 

 
4. § 

 

(1) A települési hulladék fogalma alá nem tartozó egyéb hulladék elszállításáról saját 
költségén az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. Az ilyen hulladékok elszállítását 
megrendelés alapján a közszolgáltató külön díjazás ellenében végzi. 
(2) A település közterületén hulladékot elhelyezni tilos. A közszolgáltató köteles az általa 
összegyűjtött hulladékot a kijelölt hulladéklerakó telepre elszállítani. 
(3) A kötelező közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató évente egy alkalommal külön 
díjazás nélkül köteles lomtalanítási akciót szervezni a lakosság részére, melynek időpontját a 
közszolgáltatónak az önkormányzattal egyeztetni kell. 
(4) Az ürítés alakalmával beszennyeződött közterület takarítását a közszolgáltató köteles 
elvégezni. 
(5) A települési hulladék ártalommentes elhelyezése a Szeged, Sándorfalvi úti Központi 
Hulladéklerakó Telepen (Szeged 0140/2 hrsz.) történik.  

 
5. § 

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a településen hulladékudvart üzemeltet. A 
hulladékudvarba díjmentesen naponta maximum 1 m3 lakossági gyűjtésből származó szelektív 
hulladék (papír, műanyag, üveg, fém), zöldhulladék helyezhető el. A hulladékudvarban a 
fentieken túl legfeljebb 5 m3/háztartás/év mennyiségben beszállított építési törmelék és lom 
hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladék helyezhető el díjmentesen, melynek átvétele, 
biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása a közszolgáltató feladata. 
(2) A hulladékudvarba kizárólag a nyitvatartási időben, a feltüntetett típusú és mennyiségű 
hulladék helyezhető el. 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében ellátja a közterületen kialakított szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken lévő edényzet ürítését és a hulladék elszállítását. A hulladékgyűjtő 
szigeteken elhelyezett edényzetbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el. A 
hulladékgyűjtő szigetek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 
 

A közszolgáltatás díj megfizetése 
6. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési kötelezettségét a 
közszolgáltató által kibocsátott számla megfizetésével teljesíti. A számlázás negyedévente, a 
közszolgáltatás igénybevételét követően utólag történik. 
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az igénybevétel napjától 
köteles megfizetni. Az igénybevétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül kell 
bejelenteni, a közszolgáltató a díjat ennek figyelembe vételével állapítja meg és helyesbíti. 
(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül írásban be kell 
jelenteni a közszolgáltatónak. Az ingatlanhasználó változása esetén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díját az írásban történő bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, azt 
követően az új ingatlanhasználó köteles fizetni. 
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját tartalmazó számlával kapcsolatban a 
ingatlanhasználó a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek halasztó hatálya nincs. Az 
írásban tett kifogásra a közszolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 
túlszámlázást megállapító kifogásnak a közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak 
időarányos kamatait az ingatlanhasználónak visszafizeti vagy írásbéli kérelemre az esedékes 
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 



A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
7. §  

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatást igénybevevő 
ingatlanhasználó alábbi személyes adatainak kezelésére jogosult: 
a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
b) a közszolgáltatást igénybe vevő lakcíme, 
c) a közszolgáltatási igénybe vevő születési helye és ideje, 
d) a közszolgáltatást igénybe vevő anyja neve, 
c) átutalási számla száma, amennyiben az ingatlanhasználó úgy nyilatkozik, hogy a 
közszolgáltatási díjat átutalással kívánja kiegyenlíteni.  
(2) Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait a közszolgáltató köteles maradéktalanul betartani. 
 

A közszolgáltatás szüneteltetésének esetei 
8. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás igénybevételét szüneteltetni, ha az ingatlant 
nem használja. 
(2) Az ingatlanhasználó mentesül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól 
a kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig, megszakítás 
nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem használja. 
(3) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a 
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az 
ingatlanhasználó írásban köteles kérni a közszolgáltatótól.  
(4) A közszolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet akkor köteles 
elfogadni, ha a kérelmező ingatlanhasználó a bázis évre vonatkozólag legalább kettő 
közüzemi számlával igazolja, hogy az ingatlant életvitelszerűen a kedvezményezett 
időszakban nem használta.  Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. 
(5) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben köteles elfogadni, ha a 
kérelmező ingatlanhasználónak díjhátraléka nincs. 
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmények 
9. § 

 
 (1) A 120 literes szabványedényzet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja 50 %- 
ának megfelelő díjkedvezményre (a továbbiakban: 50 %-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli 
kérelemre:  
a) az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (ingatlanhasználó), amennyiben 
havi jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot, valamint  
b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha mindkettőjük 70. 
életévét betöltött személy, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. 
(2) Az 50 %-os díjkedvezménynek megfelelő összeget az önkormányzat téríti meg a 
közszolgáltatónak. A támogatás fedezetét az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési 
rendeletében a szociális előirányzatokon belül biztosítja. 
(3) A kérelem tárgyában - a kérelmező anyagi helyzete és a feltételek vizsgálata mellett –  a 
Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága dönt. 
 



(4) A jogosultság elbírálása során Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 26/2013.(XII. 18.) 
önkormányzati rendeletének eljárási rendelkezései az irányadók. 
(5) A díjkedvezményre vonatkozó írásbeli kérelemnek csak abban az esetben lehet helyt adni, 
ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőnek a közszolgáltató 
felé a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A 
díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást 
követő díjfizetési időszak első napjától megszűnik. 
 

10. § 
 
(1) Az 50 %-os díjkedvezmény a kérelem benyújtását követő díjfizetési időszak kezdetétől 
számított egy évi időtartamra állapítható meg. 
(2) Az önkormányzat a díjkedvezményről szóló döntés meghozatalát követően a 
díjkedvezményben részesített ingatlanhasználókról – az átvállalt díj összegét is tartalmazó – 
kimutatás megküldésével tájékoztatja a közszolgáltatót. 
(3) Az 50 %-os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülő 
ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fennmaradó részének 
megfizetését közvetlenül a közszolgáltatónak teljesíti. 
(4) Amennyiben a díjkedvezményben részesülő ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését nem teljesíti, úgy annak behajtására a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 
(5) A 10. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek köréről és a bekövetkezett 
változásokról az önkormányzat díjfizetési időszakonként tájékoztatja a közszolgáltatót.  
(6) A 10. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesítése céljából a közszolgáltató a 
hátralékosokról tájékoztatja az önkormányzatot. 
 

Záró rendelkezések 
11. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

12. § 
 
Hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008.(XI. 25.) KKÖT 
rendelete. 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester         jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________ 
 
         Dr. Kárpáti Tibor  
          jegyző 
 



1. melléklet a __/2014. (___) önkormányzati rendelethez 
 
 

A lakossági, illetve zöldhulladék szállítására használt konténerek elhelyezkedési pontjai: 
 
 

1100 literes konténerek 

Helyszín Darabszám 

Nagyszentmiklósi utca 74. 3 db 

Porgányi utca (Kisteleki tér) 2 db 

Vasút utca 2 db 

József Attila utca (buszváró) 2 db 

József Attila utca (játszótér) 3 db 

Rákóczi utca (Öregek Otthona) 2 db 

Árpád utca 3 db 

Dózsa György Általános Iskola (Óbébai utca 6.) 3 db 

Összesen 20 db 

 
 
 

4200 literes konténer 

Helyszín Darabszám 

Szent István tér 1 db 

Összesen 1 db 

 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

______/2014. (______) önkormányzati rendelethez 
 

 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával a hulladékgazdálkodás mint kötelező 
önkormányzati feladat biztosított. 
 
Gazdasági hatás: nincs 
 
Költségvetési hatás: nincs 
 
Környezeti és egészségi következmények: a közszolgáltatás biztosításával a 
településtisztaság fenntartása biztosított. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: tekintettel arra, hogy már nem a hatályon 
kívül helyezett Hgt., hanem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) adja a 
felhatalmazást a rendeletalkotásra, valamint az új törvényi rendelkezésekre figyelemmel 
szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban egy új rendelet 
megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania. 
 
Kiszombor, 2014. január 23. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

______/2014. (______) önkormányzati rendelethez 
 

 
Tekintettel arra, hogy már nem a hatályon kívül helyezett Hgt., hanem a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) adja a felhatalmazást a rendeletalkotásra, valamint az új 
törvényi rendelkezésekre figyelemmel szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatban egy új rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2014. január 23. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 


