Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
/Egységes szerkezet/

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)1 A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, minősítő okirattal
és megfelelőségi véleménnyel rendelkező Szegedi Hulladékgazdálkodási 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 közszolgáltató a települési hulladékot hetente, a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló
gyűjtőzsákokat havonta szállítja el. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján (kedd)
reggel 6 óráig, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá
ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő
visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt
az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatát szabályozó
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós
közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése. A
közszolgáltató csak a szabvány edényzetek ürítésére köteles, kivéve, ha esetenként a
közszolgáltató által biztosított emblémás zsákokat szállítja el.
(2) A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (3) bekezdés
szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű
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gyűjtőedény választásával biztosítja. A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos
gyűjtőedények használhatók:
a) 60 literes szabványos tárolóedény,
b) 120 literes szabványos tárolóedény,
c) 240 literes szabványos tárolóedény,
d) 1100 literes szabványos tárolóedény.
(3) A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos
mennyiség mértéke 60 liter/fő/hét. Az 1 fős háztartásokban a szolgáltatás igénybevétele az
ingatlanhasználó számára minimum 60 liter/hét, a 2 fős vagy annál nagyobb létszámú
háztartásokban és a gazdasági egységeknél minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre
vonatkozóan kötelező. A 60 liter űrmértékű edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez
mellékelni kell az önkormányzat igazolását az ingatlanhasználók számáról.
(4)2 A közszolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen
ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű
gyűjtőedényzet e § rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a közszolgáltató jogosult
az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó
természetes személyek számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni.
A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó
személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb módon történő
igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja
előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem
volt jogosult, úgy a közszolgáltató jogosult a jogosulatlan igénybevétel időtartamára a felmerült
költségeit érvényesíteni.
(5) A vegyes hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz
rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében
maximálisan 15 kg, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan 25 kg, 240 literes edényzet
esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történik.
(6) Ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó részére nem biztosít gyűjtőedényt, úgy arról az
ingatlanhasználó kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges
térfogatú tároló tartály beszerzésével, melynek azonosítását a közszolgáltató számára köteles
lehetővé tenni (ún. chipezés). Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető. A
közszolgáltató a többlet hulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás
ellenében szállítja el.
(7) A települési hulladék a gyűjtőedényben úgy helyezhető el, hogy annak fedele lecsukható
legyen, és a hulladékszállítás során a közszolgáltató munkatársainak egészségét, testi épségét
ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, valamint a szállítójármű műszaki
berendezéseit ne rongálja. Sérült gyűjtőedény ürítését ugyanezen okok miatt a közszolgáltató
értesítés hátrahagyásával megtagadhatja. A hulladéktároló edények használója köteles a
tárolóedények folyamatos tisztántartásáról, fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodni.
4. §3
(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.
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(3) A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről,
elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente egy
alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban gondoskodik. A közszolgáltató a
lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében,
melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő
biztosításával - látja el. A közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről
honlapján, a médián keresztül, valamint írásban (szórólapon) értesíti az ingatlanhasználókat. A
gyűjtőpontos lomtalanítás időpontjáról az önkormányzat és a közszolgáltató előre egyeztet.
(4) A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentesen csak a közszolgáltatási
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás
térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén. Térítésköteles továbbá a
házhoz menő és gyűjtőpontos lomtalanítás a közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.
(5) A házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre
egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele,
hogy az ingatlanhasználó az egyeztetett időpontot a közszolgáltató részére visszaigazolja,
ennek hiányában a lomtalanításra nem kerül sor.
(6) A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen
gondoskodnia kell a lomhulladék közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék
hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl.:
bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak.
Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a közszolgáltató csak külön díjfizetés ellenében
köteles elszállítani. A házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladék közterületen nem
helyezhető el.
(7) Nem tartozik a házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás körébe, így nem kerül
elszállításra:
a) a veszélyes hulladék, a gumiabroncs,
b) az elektromos, elektronikai készülék,
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az
elhalt állatok tetemei,
d) a mezőgazdasági és az ipari hulladék,
e) az építési, bontási hulladék,
f) a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei,
g) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és a zöldhulladék.
(8) A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás lebonyolítását követően az
ingatlanhasználónak a lomhulladék közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell.
(9) Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás
időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, köteles a képviseletéről gondoskodni.
Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.
(10) A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és
többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató
évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját az ingatlanhasználók közösen
határozzák meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint a többlakásos ingatlan képviseletére a
házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során a közös képviselő jogosult, aki köteles az
ingatlanhasználó (5) – (9) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére.
(11) A gyűjtőedények környékének szükség szerinti feltakarításáról az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni, kivéve, ha hulladék a közszolgáltató hibájából szóródott szét.
A lomtalanítást követően a közszolgáltató köteles a helyszínt az eredeti állapotba visszaállítani,
a gyűjtés során elhullott hulladékot eltakarítani, amely tevékenységért külön díjat nem
számolhat fel.

(12) A települési hulladék ártalommentes elhelyezése a Szeged, Sándorfalvi úti Központi
Hulladéklerakó Telepen (Szeged 01207/28 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 hulladékudvar szolgáltatásait csak azok a helyi lakosok vehetik igénybe, akik
személyazonosságukat és lakcímüket hitelt érdemlően igazolják, a közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettségüknek eleget tettek, díjhátralékuk nincs. 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)4 Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési kötelezettségét a
Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerint létrehozott koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló
szerv) által kibocsátott számla megfizetésével teljesíti.
(2)5 Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az igénybevétel napjától
köteles megfizetni. Az igénybevétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül kell
bejelenteni, a díj ennek figyelembevételével kerül megállapításra és helyesbítésre. Nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a szolgáltatás teljesítésére
rendelkezésre áll.
(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)6
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A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
7. §7
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)8 9 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja 50 %- ának megfelelő díjkedvezményre (a
továbbiakban: 50 %-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli kérelemre az általa használt 120 literes
szabványedényzet díját figyelembe véve:
a) az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (ingatlanhasználó), amennyiben havi
nettó jövedelme nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot,
b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha mindkettőjük 70.
életévét betöltött személy, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 92.000,- Ft-ot.
(2) Az 50 %-os díjkedvezménynek megfelelő összeget az önkormányzat téríti meg a
10
Koordináló szervnek. 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 Képviselőtestületének az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 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 11a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A díjfizetési
kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást követő
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módosította az 5/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. március 2. napjától
9
módosította az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. február 28. napjától
10
módosította a 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. június 2. napjától
11
hatályon kívül helyezte a 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2016. június 2. napjától
8

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 12Koordináló szervet.
(3) Az 50 %-os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülő ingatlanhasználó
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a
13
Koordináló szervnek 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 9. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek köréről és a bekövetkezett változásokról
az önkormányzat díjfizetési időszakonként tájékoztatja a 14Koordináló szervet.
(6)15
10/A.§16
(1)17 Az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy, amennyiben havi jövedelme nem
haladja meg a 110.000,- Ft-ot, írásbeli kérelemre a 60 literes szabványedényzet
megvásárlásához legfeljebb 8.000,- Ft összegig támogatásban részesíthető.
(2) A támogatásra jogosult személy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását a
támogatási összeg átvételét követő 30 napon belül, a 60 literes szabványedényzet megvásárlását
igazoló számla másolatának benyújtásával köteles igazolni.
(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 Képviselőtestületének az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének
eljárási rendelkezései az irányadók.
Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
11/A. §18
A 3. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglaltakat 2016. január 1-jétől
kell alkalmazni.
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módosította a 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. június 2. napjától
módosította a 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. június 2. napjától
14
módosította a 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. június 2. napjától
15
hatályon kívül helyezte a 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2016. június 2. napjától
16
kiegészítette az 5/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 2. napjától
17
módosította az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. február 28. napjától
18
kiegészítette a 18/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. augusztus 27. napjától
13

12. §
Hatályát veszti Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelete.
Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. május 27.
Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző
Módosította: 18/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. augusztus 26.
Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző
Módosította: 14/2016.(VI. 1.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. június 1.
Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző
Módosította: 5/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. március 1.
Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző
Módosította: 31/2017.(XI. 29.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. november 29.
Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző
Módosította: 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. február 27.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

a

1. melléklet a 10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A lakossági szelektív hulladék szállítására használt konténerek elhelyezkedési pontjai:

1100 literes konténerek
Helyszín

Darabszám

Nagyszentmiklósi utca 74.

3 db

Porgányi utca (Kisteleki tér)

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

18 db

