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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában és 31. § (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 

1. § (1) Jelen rendelet célja 
a) Tiszacsege lakosságának egészsége védelme, a település természeti és épített környezetének 

megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, 
b) Tiszacsege környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének 

elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése. 
(2)  E rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) által 

szervezett és fenntartott hulladékkezelési közszolgáltatásra  és a közterületek tisztán tartására terjed ki. 

Fogalmi meghatározások 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a 

háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék; 
b) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki 

szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül; 
 
 

II. Fejezet 
 

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA, TARTALMA ÉS ALANNYAI 

Az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

3. §  Az Önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya, a közszolgáltató 

4. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Tiszacsege Város közigazgatási területére terjed ki. 
(2)1 A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed  Tiszacsege közigazgatási területén lévő valamennyi 

ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 
keletkező folyékony hulladékra. 

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe 
venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. 

(4) Tiszacsege  közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan 
jogosult hulladékkezelő az Önkormányzat által alapított és fenntartott  költségvetési szerv, a 
Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet ( a továbbiakban: Közszolgáltató). 

                                                 
1   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 4. §. 2) bekezdése módosul, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
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A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

5. §  A közszolgáltatás kiterjed Tiszacsege város teljes közigazgatási területén 
a.) 2 Hatályát veszti. 
b.) 3 Hatályát veszti. 
c.) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a 

települési folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítására; 
d.) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények  működtetésére. 
 

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

6. §  A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben  foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint 
az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 
igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól 

a) 4 Hatályát veszti. 
b) 5 Hatályát veszti. 
c) 6 Hatályát veszti. 
d) az ingatlanon gyűjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló 

létesítmény kiürítése és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék 
elhelyezés céljából történő elszállítása; 

e) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetése; 
f.) 7 Hatályát veszti. 
 
 

A települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények 
 

7. § (1) 8 Hatályát veszti. 
(2) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló hely: Szennyvíztelep (Tiszacsege, Ipar 

u.) 
 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
 
8. § (1)  A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosok  közszolgáltatással összefüggő személyes adatai 

közül   a nevet és a lakcímet kezelheti. 
(2) Az ingatlantulajdonos (1) bekezdésben meghatározott személyes adatait csak a 

közszolgáltatással összefüggésben használhatja a Közszolgáltató. 

                                                 
2   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel az 5. §. a) pontja hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
3   A 16/2009.(X. 01.)  Rendelettel az 5. § b.) pontja hatályát veszti, hatálybalépés időpontja: 2009. október 01.  
4   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 6. §. a) pontja hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
5   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 6. §. b) pontja hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
6   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 6. §. c) pontja hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
7   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 6. §. f) pontja hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
8   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 7. §. 1) bekezdése hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
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(3) Az ingatlantulajdonosok személyes adatai csak a közszolgáltatási díjhátralék adók módjára 
történő behajtása érdekében lefolytatandó eljárás során továbbítható,  a jegyző felé. 

(4) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti, a közszolgáltatással összefüggő jogviszony 
megszűnésekor a személyes adatokat meg kell semmisíteni. 

 
III. Fejezet 9  

 
Hatályát veszti. 

 

IV. Fejezet 

FOLYÉKONY HULLADÉK 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

23. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló 
(közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba 
vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot - a 
külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan 
tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint - gyűjteni és a hulladékkeletkezés tényét a 
Közszolgáltatónak bejelenteni. 

(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött települési folyékony hulladék tekintetében a 
közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a  Közszolgáltatónak átadni és részére a jelen rendelet 
szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a települési folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos 
előzetes bejelentése alapján veszi át . 

(4) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének 
ténye hozza létre.  

(5) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha  
ingatlanán senki sem tartózkodik és ezért ott települési folyékony hulladék nincs vagy nem keletkezik. 

24. §  Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának kezeléséről 
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem 
gondoskodik. 

 

A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések 

 
25. § (1) A Közszolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán, illetve a 

magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése esetén ennél rövidebb időn belül a szolgáltatást 
elvégezni. 

(2) A Közszolgáltató a közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelését és 
elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és 
szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezheti. 

                                                 
9   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a III. Fejezet hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város területén 

történő megindulásakor.  



 

  5 

(3) A települési folyékony hulladék közműpótló létesítményből történő kitermelése, szállítása és 
leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak 
szerint engedélyezett szerrel. 

(4) Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését 
olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a 
külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy 
közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren 
belül nem végezhető. 

(5) A települési folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a 
közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető. 

(6) A Közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékkezelést végző személyek egészségét, 
biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök 
biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti 
gyakorisággal történő cseréjüket is - az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 

26. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - 
továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. 

(2) A közszolgáltatás díját a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg  
27. § (1) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által elszállításra átvett folyékony hulladék 1 m3-ének 

szippantási díja.  
(2) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a Közszolgáltató állapítja meg. A fizetendő 

közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított települési folyékony hulladék 
mennyiségének a szorzata alapján kell megállapítani. Az elszállított települési folyékony hulladék 
mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell 
meghatározni. 

 (3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát bocsát ki, 
mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített 
közszolgáltatás alapján kibocsátott számlának megfelelően a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben, 
vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. A közszolgáltatási 
díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. 

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére 
vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Közszolgáltató  válaszolni köteles. 

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 

 (6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás. 

(7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül az ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési 
kötelezettsége 30 napon belüli teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell a (6) bekezdésben 
foglaltakra történő figyelmeztetést is. A felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a 
díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a 
díjhátralék megfizetése iránti igényéről értesíti a jegyzőt . 
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V. Fejezet 

 
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 

 
 

Az önkormányzat feladatai 
 

28. § Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztán tartásáról az önkormányzat gondoskodik a 
Közszolgáltató útján. 

 
Az ingatlantulajdonos feladatai 

 
29. §  Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 
méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület 
folyamatos tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és 
síkosságmentesítéséről. A síkosság elleni védekezéshez só nem használható. 

 
VI.  Fejezet 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
30. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2)  E rendelet hatálybalépésével  egyidejűleg hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzati 

Képviselő-testületének a település köztisztaságának fenntartásáról, valamint az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 10/1996.(VI. 26.) KT. sz rendelete, valamint az 
azt módosító  4/1998.(I. 29.) KT.sz  rendelete, a 7/1998.(IV. 30.) KT. sz. rendelete, a 13/1998.(XII. 
29.) KT. sz. rendelete, a  6/2001.(II. 01.) KT. sz. rendelete, a  6/2002.(III. 01.) KT. sz. rendelete, a  
3/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelete,  és a 30/2003.(XII. 18.) KT. sz. rendelete. 

(3)10 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3) bekezdésének 
megfelelő követelményt tartalmaz. 

 
Tiszacsege, 2004. május 26.  
 
 
 

Németh József  
polgármester 

Füzesiné Nagy Zita  
jegyző 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10   A 16/2009.(X. 01.)  Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. október 01.   
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1. számú melléklet 11 a 26/2004.(V. 27.) rendelethez 
 
 

A települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatás díj12 
 

 
 
 
A települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatás díja:  
 
 1 m3 folyékony hulladék szippantási díja:   1.000 Ft/m3 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11   A 29/2008.(XI. 27.) Rendelettel az 1. sz. melléklet módosul, hatálybalépés időpontja: 2009. január 01.   
12  A 15/2010.(XII. 16.) Rendelettel  módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2010. december 16., a díjakat 2011. január 01. 
napjától kell alkalmazni.   
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2. számú melléklet 13 Hatályát veszti. 

 

                                                 
13   A 15/2006.(VI. 29.)  Rendelettel a 2. számú melléklet hatályát veszti, hatálybalépés: a közszolgáltatás Tiszacsege Város 

területén történő megindulásakor.  
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