
 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §. a – g./ pontjaiban és a 
39. §. (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIV. tv. 13. §. (1) bekezdés 19./ pontja szerinti 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

A rendelet célja, hatálya 
 

1. §. 
 
E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Szeghalom Város közigazgatási területén a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, 
rendjét és módját. 
 

2. §. 
 
(1) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, 
használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi 
személyiséggel nem rendelkező jogi szervezet. 
 
(2) Nem alkalmazható a rendelet a különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékokra, a 
radioaktív hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő 
tevékenységre. 
 
(3) A rendeletben foglaltak betartásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a 
Szolgáltató útján gondoskodik 
 

3. §. 
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 
 
 

Fogalmi meghatározások 
 

4. §. 
 
(1)      E rendelet alkalmazásában: 
 

1. Alapszolgáltatás:

 

 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal 
történő ürítése, melyet valamennyi ingatlan tulajdonos köteles igénybe venni. 

      2.   Elkülönítetten gyűjtött hulladék: Elkülönítve gyűjtött papír, műanyag és üveg. 



 
3. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget):

 

 A háztartásokban keletkező, hasznosításra 
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére 
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan 
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 

4.  Lakóegység:

 

 helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek 
műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös 
közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában 
alkalmas. 

5.  Társasház:
 

 a négy lakóegységnél nagyobb ingatlan. 

6. Típus edényzet:

 

 a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző 
gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak. 

(2)      Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a 
továbbiakban: Ht.) 2.§. (1) bekezdése az irányadó. 
 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 
5. §.  

 
(1) Szeghalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
 
(2) A közszolgáltatás igénybevétele Szeghalom város közigazgatási területén lévő lakott  
ingatlanok tulajdonosai részére egész évben kötelező. 
 
(3) Az ingatlan tulajdonos köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 
 
(4) Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 
 
 

A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásának rendje 
 

6. §. 
 
(l)    Szeghalom Város Közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 
önkormányzati tulajdonban lévő Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kunágota, 
Rákóczi u. 9. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az Önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján.  
 
(2)  A Képviselő-testület Szeghalom városban összegyűjtött települési szilárdhulladék 
elhelyezésére Békéscsaba Regionális Hulladéklerakót jelöli ki. 



 
(3)    A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató kisvárosias lakóterületen 
hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség 
szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. Nem lakossági megrendelő részére a 
közszolgáltató a hulladék rendszeres elszállításáról egyedi megegyezés alapján gondoskodik.  

 
7. §. 

 
(1) A települési hulladék elszállítási napjáról, illetve esetleges változásáról a 

közszolgáltató az ingatlan tulajdonost a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni. 
 
(2) A települési szilárd hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató 

rendelkezésére kell bocsátani. 
 
(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy 

annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató 
alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.  

 
(4) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt egyedi jelzéssel ellátott zsákban 

lehet települési hulladékot kitenni.  
 

8. §. 
 
(1) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18 órától a szállítás napján legkésőbb 7 óráig 

helyezendő ki és a szállítás napján 18 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a 
géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető 
ki közterületre. 

 
(2) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 

kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 
ártalmatlanítása, hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító, 
hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit. 

 
(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, 

vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett 
hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon 
kiüríteni nem lehet – az ingatlan tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki 
nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 

 
9. §. 

 
(1) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 

fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata. Az 
1100 literes gyűjtőedény évenkénti fertőtlenítése a szolgáltató kötelessége. 
 
(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 



(3) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a 
kiürítését akadályozza. 

 
 

10. §. 
 

(1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények 
használhatóak: 

 
• 120 literes szabványos tároló 
• 240 literes szabványos tároló 
• 1100 literes szabványos tároló 
• illetve egyedi jelölésű többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák. 

 
(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 

szolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el. 

 
(3) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett 

összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két 
alkalommal külön díjazás nélkül köteles gondoskodni.  

 
(4) A közszolgáltató legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező 

veszélyes hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. 
 
 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 
 

11. §. 
 
 
(1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos gyűjtőedényben köteles gyűjteni.  

(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáért köteles díjat fizetni. 

(3) Az ingatlantulajdonos – ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett – 
nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 
közszolgáltatást nem veszi igénybe. 
 
(4) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatási díjat negyedévente, utólag számla ellenében jogosult a közszolgáltató 
beszedni. 
 
 
 
 
 

12. §. 
 



(1) A közszolgáltatás díját átutalással vagy készpénzfizetési átutalással (csekk) kell 
kiegyenlíteni. 

 
(2) A fizetésre kötelezett a szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 

határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató 
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. 
§-a alapján kell eljárni. 

 
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban vagy személyesen kifogást emelhet. A 
kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 
hatálya nincs. A kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
közszolgáltató válaszolni köteles. 

 
(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a közszolgáltató visszafizeti, vagy az 

ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 

 
(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 
(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 

elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a 
közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.  

 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

13. §. 
 
 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a települési szilárd hulladék tartozik. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen:  
 

• A szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével 
• A közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát. 
• Az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat. 
• A gyűjtőedény/ek használatának módját. 
• A közszolgáltatás díját és a fizetés módját. 
• A szerződés felmondásának feltételeit. 
• Az irányadó jogszabályok ismertetését. 

 
(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 
végezni. A közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedénynek a szolgáltatás során történő 
meghibásodása esetén annak javításáról, cseréjéről a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
Minden más esetben a használó kártérítési kötelemmel tartozik a közszolgáltató felé. Az 



ingatlantulajdonos tulajdonában lévő gyűjtőedény javításáról, esetleges cseréjéről a tulajdonos 
köteles gondoskodni.   
 
(4) A közszolgáltató alkalmazottai a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.  
 
(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsákba lett 
kihelyezve.  
 
(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd 
hulladék elszállítását, ha: 
 

• nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre. 
• érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely 

a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy 
ártalmatlanítható. 

• a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a 
közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel 
megközelíteni. 

 
(7)   Amennyiben a szolgáltató meghibásodás, illetve előre nem látható okok miatt a 
szolgáltatást nem tudja elvégezni, annak pótlásáról köteles 48 órán belül gondoskodni. 
Ünnep- vagy munkaszüneti napra eső szállítást, amennyiben átütemezhető, köteles egy nappal 
előtte vagy utána elvégezni. 
 
 

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 
 

14. §. 
 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a 
Magyar Energia Hivatal javaslatával figyelembe véve a Miniszter állapítja meg.  

 
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.  
 
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt 
legalább 15 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.  
 
(4) A bejelentés valódiságának igazolásához szükséges egy alapdíjas víz- vagy 
villanyszámla becsatolása az érintett ingatlanra vonatkozólag. 
 
(5) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban 
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 
 
 
 

Kedvezmények 



 
15. §. 

 
(1) A szolgáltató által biztosított kedvezmény odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság dönt. 
 
(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a mindenkori díj 50 %-nak erejéig kedvezményt 

állapít meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét, egyedül élő esetében annak kétszeresét. 

 
(3) Azok a 75. életévüket betöltött házaspárok vagy egyedül élő személyek, akiknek a 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimum legkisebb összegének a két és félszeresét, a hulladékszállítási 
szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe. 

 
(4) A (2) és (3) bekezdésben szabályozott kedvezményekre vonatkozó kérelmeket minden év 

november 01. – december 31. között lehet benyújtani. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság a következő év február 28-ig dönt. 

 
(5) Támogatásban a kertes családi házban és sorházban élők és azon lakótelepi lakásban 
élők részesülhetnek, akiknek közös költsége nem tartalmazza a hulladékszállítási díjat. 
 
(6) Abban az esetben ha a közszolgáltató által nyújtott keret nem fedezi a 
kedvezményezettek támogatási összegét, akkor a Képviselő-testület az Önkormányzat 
tartalékalapjából a különbözetet biztosítja. 
 
(7) Hulladékszállítási díjkedvezményre kizárólag akkor jogosult a kérelmező, ha igazolni 
tudja, hogy díjhátralékkal nem rendelkezik. 
 
 

Adatvédelmi rendelkezések 
 

16. §. 
 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges 
adatok feltüntetésével.  
 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 
elsődlegesen az ingatlantulajdonos közvetlen adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A 
személyes adatok kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően 
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 adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 



(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 65. §. (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító 
adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyílván, ezeket az adatokat kezeli. 
 
(5) A közszolgáltató a természetes személy ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási 
szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 
megsemmisíti.  
(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos 
személyének megállapításához a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

17. §. 
 
(1) A rendelet 2014. december 15. napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 
2/1999. (III.02.) számú önkormányzati rendelet. 
 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK. irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 
 
 
Szeghalom, 2014. december 2. 
 
 
           Macsári József                                                                      Dr. Pénzely Erika 
            Polgármester                                                                                 Jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet kihirdetésének napja 2014. december 15. 
 
 
 
                                                                                                        Dr. Pénzely Erika  
                                                                                                               Jegyző 
 
 
 

 


