TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK
a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,
a 22/2007.(XI. 28.) Rendelettel,
a 27/2007.(XII. 20.) Rendelettel,
a 15/2008.(V. 29.) Rendelettel,
a 32/2008.(XII. 18.) Rendelettel,
a 16/2009.(X. 01.) Rendelettel,
a 19/2009.(XII. 01.) Rendelettel,
a 11/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendelettel,
a 18/2011.(XII. 01.) önkormányzati rendelettel,
a 13/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelettel,
a 17/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelettel,
18/2012.(V. 10.) önkormányzati rendelettel, valamint
a 3/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelettel módosított
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
Törvény 23. §-ában (továbbiakban: Hgt.) kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi
közszolgáltatás megvalósulása érdekében az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet)
alkotja: 1
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
(1)

Tiszacsege Város lakossága egészségének védelme, természeti és épített
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel.

(2)

A településtisztaság, a köztisztaság, a közegészségügy,
környezetvédelem követelményeinek megfelelően szabályozza:

valamint

a

a.) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására, és
ártalmatlanítására
szervezett
kötelező
helyi
közszolgáltatás
igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét,
b.) kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás Tiszacsege
Város Önkormányzatának mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(2)

A Rendelet személyi hatálya kiterjed:
a.) a Rendeletben megjelölt közszolgáltatóra,
b.) a település területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy
használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos)

(3) 2 Hatályát veszti.
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Értelmező rendelkezések
3. § 3
Hatályát veszti.
II. FEJEZET
A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
HATÁLYA, TARTALMA, ALANYAI
A közszolgáltató
4. §
(1)

Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a
Rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart
fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére. A felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)

A Rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogot szerzett közszolgáltató a
Remondis Tisza Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató)

(3)

A kötelező közszolgáltatás
közszolgáltató végezhet.

(4)

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az önkormányzat a külön
jogszabályban előírt közszolgáltatási szerződést köt a (2) bekezdésben
megjelölt közszolgáltatóval.

(5)

A kötelezően igénybeveendő hulladéklerakó, ártalmatlanító hely Tiszafüred
Regionális Hulladéklerakó.

(6)

Építési törmelék lerakó helyét a hulladéklerakó rendszeren belül biztosítani
kell.

körébe

tartozó

tevékenységet

kizárólag

a

Hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
5. §
(1)
3

A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató
szállító eszközéhez az általa rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben, a
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közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a
szemét lerakó telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására
terjed ki.
(2)

A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra
terjed ki:
a.) az
ingatlantulajdonos
által
a
közszolgáltató
szállítóeszközeihez
rendszeresített és a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a
Rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b.) az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe tartozó szilárd hulladék
évente kétszeri – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és
helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a
közszolgáltató általi elszállítására;
c.) a hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények
működtetésére és üzemeltetésére;
d.) az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladék ártalmatlanítására.
A közszolgáltatás ellátásának, igénybevételének módja és feltételei
6. §

(1)

Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2)

A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan
tulajdonosát köteles értesíteni és felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3)

A jogviszony kezdő napja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost
írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(4)

Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán
rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.

(5)

A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az ingatlan tulajdonosokkal keletkező
hulladékmennyiség figyelembevételével a Rendelet 15. §-ában határozza meg. 4
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(6)

A
közszolgáltatás
igénybevételére
kötelezett
ingatlantulajdonos
a
közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a
szolgáltatást települési szilárd hulladék hiányában nem, illetve részben veszi
igénybe.

(7)

A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a.)

a felek megnevezése és azonosító adatai;

b.)

a közszolgáltatás igénybevételének első napja;

c.)

a teljesítés helye;

d.)

a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és
darabszám szerint;

e.)

az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint;

f.)

a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előre láthatólag
keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő
igénybe veszi;

g.)

a közszolgáltatási díj megfizetésének módja;

h.)

a szerződés módosításának, felmondásának feltételei;

i.)

az irányadó jogszabályok meghatározása.
Az ingatlantulajdonos általános kötelezettségei
7. §.

(1)

Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére, az ingatlanán keletkező szilárd hulladék Rendeletben előírtak
szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a
közszolgáltatási díj fizetésére.

(2)

Az ingatlan tulajdonosa köteles:

5

a.)

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a közszolgáltatást
igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátani (Hgt. 23. § g.) pont), mely adatok
feldolgozása során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben
foglaltak szerint köteles eljárni.

b.)

Hatályát veszti. 5

c.)

a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni,
illetőleg tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó

A 4/2007.(III. 08.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. március 08.

5

közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja;
d.)

a települési szilárd hulladékot a tulajdonos elszállítására kizárólag a
közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott
szolgáltatást veheti igénybe;

e.)

a kötelező közszolgáltatásba új megrendelőként bekapcsolódó tulajdonos
a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás esetén a
bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. A bejelentésben meg
kell jelölni az ingatlanon lakók számát és az ingatlanon várhatóan
keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét;

f.)

az ingatlantulajdonost nem terheli a d.) pontban foglalt kötelezettség az
olyan beépítetlen és lakatlan ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik
senki és hulladék nem keletkezik.

(3)

Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik,
de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

(4)

Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem
gondoskodik.

(5)

Hatályát veszti. 6
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. §

(1)

A közszolgáltató kötelessége a Rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások
betartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő
ingatlantulajdonosoktól:
a.) a szolgáltató által ingyenesen biztosított a szállítóeszközeihez
rendszeresített gyűjtőedényeiben a hulladék – házhoz menő járattal történő
– rendszeres és folyamatos begyűjtése és elszállítása;
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b.) a közszolgáltató által működtetett gyűjtőszigeteken szelektíven gyűjtött
települési hulladék gyűjtése;
c.) a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközön az ingatlanon
összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban
– történő begyűjtése és elszállítása,
d.) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló
hulladékkezelő telep üzemeltetése;
e.) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő
átadása és ártalmatlanítása.
f.) a közszolgáltató kötelezettsége a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 7
(2)

A közszolgáltató köteles a lerakóhely karbantartási, állagmegóvási
munkálatainak elvégzésére, melynek keretében gondoskodik a lerakó és annak
úthálózata folyamatos tisztántartásáról, az épületek, a kerítés és az egyéb
műszaki létesítmények karbantartásáról.

(3)

A közszolgáltató köteles a közterületen gyűjtőedényben elhelyezett háztartási
hulladékot elszállítani.

(4)

A közszolgáltató a fogyasztók számára ügyfélszolgálatot működtet,
gondoskodik a fogyasztók tájékoztatásáról és a hozzá érkezett írásos
észrevételek kivizsgálásáról, az esetleges hibák kijavításáról, a mulasztások
pótlásáról.

(5)

A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a Rendeletben foglaltak
szerint
köteles
eleget
tenni
adatszolgáltatási
és
nyilvántartási
kötelezettségének, az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékenységéről
évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni.

(6)

A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a
hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj
beszedésére közreműködőt vehet igénybe, ennek tényét köteles bejelenteni az
önkormányzatnak.
A közszolgáltatási szerződés
9. §

(1)

7

Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására
a magasabb szintű jogszabályokban és a Rendeletben foglaltak szerint köteles
eljárni. A Képviselő-testület a pályázat nyertesével az eredményhirdetést
követő 30 napon belül a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A
közszolgáltatási szerződés nyilvános.
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(2)

A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását
végző hulladékkezelővel legalább 10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a
hulladék begyűjtésére, illetve szállítására vonatkozó szerződés legfeljebb 10
évre szólóan köthető meg. Ez utóbbi szerződésben meg kell határozni a
hulladék ártalmatlanítását végző közszolgáltatót.
A közszolgáltatás díja
10. §

(1)

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie. A díjfizetési
időszak tartama egy év, és kezdő napja minden esetben a szolgáltatás megkezdéséhez
igazodóan tárgyév július 01. napja. 8

(2) 9 Hatályát veszti.
(3)

Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatási díjat a
közszolgáltatónak történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt
követően pedig az új tulajdonos köteles fizetni.

(4)

A közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó nélkül számított
egységnyi díjtételek meghatározásával történik a díjszámításra vonatkozó
előírások alapján.

(5)

Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az
elszállításra átvett hulladék-gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint
meghatározott egyszeri ürítési díja.

(6)

A díj tartalmazza háztartásonként az ingatlantulajdonos választása szerint 60
liter vagy 120 liter települési szilárd hulladék hetente egyszeri elszállítását és
ártalmatlanítását.

(7)

A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények számának, azok egyszeri ürítési
díjának és az éves ürítések számának szorzataként kell megállapítani.

(8)

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját – a teljesített szolgáltatás alapján
negyedévente – számla ellenében – utólag köteles megfizetni.

(9)

A közszolgáltató az ingatlantulajdonosokról – lakosság, közület, önkormányzat
– az önkormányzat által készített és rendelkezésre bocsátott címlista alapján
köteles ellátni feladatait. A szolgáltatás megkezdésének évére vonatkozó –
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hatályos adatokat tartalmazó címlistát az önkormányzat a szolgáltatás
megkezdése előtt adja át a közszolgáltató részére, a mindenkori következő
években a hatályos címlistát negyedéves rendszerességgel frissítik, legkésőbb
tárgynegyedév első napját megelőző 15. napon.
(10) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos adatait az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok betartásával – csak a közszolgáltatással összefüggésben –
használhatja fel, azt harmadik személynek vagy más szervezetnek át nem
adhatja.
11. § 10
Hatályát veszti.
12. § 11
(1)

Az üdülőingatlan tulajdon esetén az ingatlantulajdonos a szünetelésre
vonatkozó szabályok szerint járhat el, s kezdeményezheti a közszolgáltatónál az
ingatlan szezonális használatához igazodó hulladék begyűjtést.

(2)

Az üdülőingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás ellátása az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően hetente egy alkalommal a Rendeletben foglaltaknak
megfelelően történik. 12

(3)

Az üdülőingatlanok esetében, amennyiben a tulajdonosok nem veszik igénybe a
szolgáltató gyűjtőedényét, úgy a szolgáltató – azonosító jelével ellátott – 120 literes
zsákja vehető igénybe.

(4) 13 A 12. § (3) bekezdése esetén az üdülőingatlan tulajdonos köteles tárgyév augusztus
hó 31. napjáig minimum 13 db, a szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes
zsákot megvásárolni. A tárgyévben megvásárolt zsákok a tárgyévben használhatóak fel.
(5)

Azok az üdülőingatlan tulajdonosok számára, akik nem vásárolják meg a 13 db.
szolgáltató azonosító jelével ellátott zsákot, a szolgáltató fél éves díjról szóló számlát
küld.
A díjfizetés szüneteltetése
13. §

(1)

Az ingatlan ideiglenes – de legalább három hónapot meghaladó napot elérő –
vagy végleges megüresedésekor a tulajdonos, elhalálozása esetén az örökös

A 3/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet alapján a hatályon kívül helyezés időpontja: 2013. február 01.
A 15/2008.(V. 29.) rendelettel a 12. §. (3)-(5) bekezdéssel egészül ki, hatálybalépésének időpontja: 2008. május 29.,
rendelkezéseit első alkalommal 2008. évre vonatkozóan kell alkalmazni.
12 A 4/2007.(III. 08.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. március 08.
13 A 18/2011.(XII 01.) rendelettel a 12. §. (4) bekezdés módosul, hatálybalépésének időpontja: 2012. január 01.
10
11

9

köteles a megüresedés tényét és a várható időtartamát legalább 15 nappal a
szünetelés kezdő időpontja előtt írásban közölni a közszolgáltatóval.
(2)

Az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos 15 napon belül köteles
bejelenteni a közszolgáltatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel
megkezdésének napját követő hó első napjától áll fenn.
Díjhátralék behajtása
14. § 14

Hatályát veszti.
A hulladék gyűjtése, begyűjtése és ártalmatlanítása
15. §
(1)

Az ingatlan tulajdonos az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési
szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni
és ahhoz a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített és a
közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt igénybe venni. Az ingatlanon
keletkező települési szilárd hulladék elszállítása heti egy alkalommal, mindig ugyanazon
a napon történik. 15

(2)

Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a
közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiségét
jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés
alapján a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt
időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő
gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további
gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyag zsákot az
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást a
megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.

(3)

Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, és a súlya a szokásos
mennyiséget meghaladja (a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de
háztartási hulladék, vagy a gyűjtőedénybe beleférne, de az edény túlsúlyos
lenne) a többlet háztartási szemetet a tulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt,
jelzéssel ellátott műanyag zsákba teheti.
Ha az ingatlantulajdonos elmulasztja e kötelezettségét, a közszolgáltató
jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék
elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és ennek megfelelő díj

14
15

A 3/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet alapján a hatályon kívül helyezés időpontja: 2013. február 01.
A 4/2007.(III. 08.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. március 08.

10

alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni
köteles. 16
(4)

Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül,
zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőtartályt a
közterületen csak közterülethasználati engedély alapján lehet folyamatosan
tartani.

(5)

Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céjából
a közszolgáltató által megjelölt időpontban az ingatlan bejáratának közelében
közterületen, az úttól legfeljebb 1 méteres távolságra, a közszolgáltató által jól
hozzáférhető helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítást megelőző
napon, 20 órától lehet kihelyezni közterületre. 17

(6)

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a
közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell
lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza.
16. §

(1)

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű
használatáról, rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, valamint
környezetük tisztántartásáról.

(2)

A gyűjtőedénynek bizonyíthatóan a közszolgáltatónak felróható okból
bekövetkezető sérülése vagy megsemmisülése esetén annak cseréje a
közszolgáltató kötelezettsége.

(3)

A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése, vagy
megsemmisülése miatt keletkezett kárt – az edény pótlási értéke – az
ingatlantulajdonos köteles megtéríteni a kár bekövetkezésétől számított 30
napon belül.
17. §

(1)

A hulladék szállítását végző jármű személyzete csak szabványosított tároló
edényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.

(2)

Tilos a tároló edénybe mérgező, folyékony, izzó vagy egyéb olyan anyagot
(állati hullát) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozó
egészségét, testi épségét, vagy a hulladékgyűjtő gépjármű károsodását okozza.

16
17

A 4/2007.(III. 08.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. március 08.
A 4/2007.(III. 08.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. március 08.
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(3)

Ha a közszolgáltató dolgozói észlelik, hogy a tároló edénybe olyan anyagot
helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, vagy az edényzet
súlya a háztartási hulladékkal együtt, meghaladja az előírt mértéket, a hulladék
elszállítását ideiglenesen – az előírt szállítási feltételek megvalósulásáig –
megtagadhatják. Ezt a körülményt a közszolgáltató dolgozói kötelesek az
ingatlan tulajdonosának tudomására hozni.
18. §

(1)

A tároló edények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék
eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni az ürítéssel egyidőben.

(2)

A kihelyezett edényből guberálni tilos.
19. §

Nagyobb méretű berendezési tárgyak, továbbá naponta keletkező háztartási
hulladék mennyiségét meghaladó hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról
évente két alkalommal egy-egy napos – előre meghatározott időpontban végzett –
ingyenes lomtalanítás keretében a közszolgáltató gondoskodik. Nem rakható ki
építési törmelék, veszélyes hulladék, járműroncs, növényi hulladék és nyesedék.
20. § 18
(1)

A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező
vagy más módon birtokába kerülő – hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
alá nem tartozó – hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak
megfelelően
köteles
gyűjteni,
továbbá
ártalmatlanításáról,
vagy
hasznosításáról gondoskodni.

(2)

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a
hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett – arra
feljogosított és engedéllyel rendelkező – hulladékkezelő köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó szabályok szerint eljárni.
III. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
21. § 19
Hatályát veszti.

18
19

A 4/2007.(III. 08.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. március 08.
A 13/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2012. április 15.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. §
(1)

(2) 20

E rendelet a közszolgáltatás Tiszacsege Város területén történő
megindulásakor lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Tiszacsege Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
26/2004.(V. 27.) rendelet szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezései: a 4. §
(2) bekezdés „települési szilárd” szövegrésze; 5. § a.) pontja, 6. § a.), b.), c.), f.)
pontjai; 7. § (1) bekezdése; III. Fejezete; 1. számú melléklet 1.) pontja, valamint
a 2. számú melléklete.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Tiszacsege, 2006. június 29.

Németh József sk.
polgármester

20

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A 16/2009.(X. 01.) rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. október 01.
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1. számú melléklet a 15/2006.(VI. 29.) rendelethez 21

21

A 18/2012.(V. 10.) önkormányzati rendelet alapján a hatályon kívül helyezés időpontja: 2012. május 10.
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