
 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
az 1/2019.(I.25.) számú rendelettel módosított 

 
10/2017. (V. 30.) Önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
 

2019. február 1. napjától hatályos szöveg 
 
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: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
(1) A rendelet hatálya a Szeghalom Város közigazgatási területén keletkező települési 

hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a Szeghalom Város 
Önkormányzata és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti 
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.  
 

(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti 
területen a hulladékról szóló törvény szerint ingatlanhasználónak minősülnek.  
 

(3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás a települési hulladék 
rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatás, valamint a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) által üzemeltetett szelektív 
gyűjtőpontokon elhelyezhető, a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék 
(és egyéb hulladékalkotók) rendszeres gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás. 

 
(4) Nem alkalmazható a rendelet a különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékokra, a 

radioaktív hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő 
tevékenységre, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza. 

 
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 

szabályait külön rendelet tartalmazza. 
 
 
 

2. §. 
 
 

(1) Szeghalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a  
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal 



közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhelye: 5900 Orosháza, 
Szabadság tér 4-6.,) (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. 
A feladat-ellátási szerződés e rendelet 1. sz. mellékletét képezi. 
  

 
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy 
alvállalkozók bevonásával – látja el.  

 
3. §. 

 
A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásának rendje 

 
 

(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 települési hulladék elszállítási napjáról, illetve esetleges változásáról a 
közszolgáltató az ingatlan tulajdonost a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni. 
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.  
 

(5) 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. 
 
 

(6) 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. 

 
 

4. §.  
 



(1) A gyűjtőedényt szükség szerint, 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. 

 
(4) A hulladék szállításának minimális gyakorisága: 

a)  vegyes hulladék esetében 
aa) az ab) és ac) pontokban foglaltak kivételével heti egyszeri alkalom, 
ab) a kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében heti kétszeri alkalom, 
ac) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. 
napjáig hetente egyszeri alkalom, 

b) zöldhulladék esetében 
ba) a bb) és bc) pontokban foglaltak kivételével évi tizennégy alkalom, amely során a 
szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig 
összesen tizenkét alkalommal biztosítani kell, 
bb) a kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében évi öt alkalom, amely 
során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. 
napjáig összesen három alkalommal biztosítani kell, 
bc) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. 
napjáig legalább 10 alkalommal alkalom, 

c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém 
csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom; 

d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint üveg, 
műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom. 

 
(5) E rendelet alkalmazásában kisvárosias lakóterületnek minősül a Szeghalom Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szeghalom város helyi építési szabályzatáról 
szóló 7/2010. (VI. 1.) számú rendeletében meghatározott övezet. 
 
 
 
 
 

5. § 
 
 

(1)Közszolgáltató legalább évente kétszeri alkalommal (tavasszal és ősszel) köteles a 
lomhulladék elszállítását biztosítani. 

(2) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és 
hirdetmény útján tájékoztatja. 
 
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.  
 



(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 
(5) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.  
 
(6) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:  

a) vegyes hulladék;  
b) zöldhulladék; 
c) elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási 

hulladék; 
d) építési és bontási hulladék;  
e) gumiabroncs hulladék;  
f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;  
g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;  
h) veszélyes hulladék; 
i) elektronikai hulladék. 

 
 

6. §. 
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
 

(1) A Közszolgáltató a lakó- és egyéb ingatlanoknál keletkezett települési hulladékot 
elsősorban a közterületre kihelyezett szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy a 
jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott zsákokban gyűjti össze és szállítja 
el a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe.  
 

(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha az ingatlanhasználó 
kérelmére a szerződés szünetel, valamint ha a Közszolgáltató alkalmazottai 
megállapítják, hogy a tárolóedényben a 3. § (5) bekezdésében megjelölt anyagot, 
tárgyat helyeztek el, avagy a gyűjtőedény túltöltött, vagy ha gépi ürítésre alkalmatlan. 
A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a 
kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és 
visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlanhasználót.  

 
(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 kötelezettséggel tartozik a 
közszolgáltató felé. Az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő gyűjtőedény javításáról, 
esetleges cseréjéről a tulajdonos köteles gondoskodni.   

 
(4) A közszolgáltató alkalmazottjai 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)  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. 

 
(7) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése céljára egy darab 120 literes, 

társasházaknál lakásarányosan 1100 l-es szabványos gyűjtőedényt térítés nélkül 
biztosít a lakosság részére. Az edény a szolgáltató tulajdonát képezi. 

 
(8)  A rendeltetésszerű használat során elhasználódott gyűjtőedényt a Közszolgáltató 

díjmentesen pótolja. Díjmentesen kerül pótlásra az ingatlanhasználó tulajdonában 
lévő gyűjtőedény akkor is, ha azt bizonyítható módon a Közszolgáltató rongálta azt 
meg, továbbá, ha a gyűjtőedényt ellopják és az ingatlanhasználó a rendőrségi 
feljelentés jegyzőkönyvét a Közszolgáltatónak 15 napon belül bemutatja.  

 
 

7. §. 
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanhasználó az ide vonatkozó hatályos 
jogszabályok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásait betartva 
köteles igénybe venni a közszolgáltatást, és eleget tenni a közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségének.  
 

(2) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 
napon belül köteles bejelenteni. Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a 
közszolgáltatás díját a Közszolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig 
a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 

(3)  Az ingatlanhasználó, ha az ingatlana 30 napot meghaladó ideig lakatlan, a 
Közszolgáltatótól a jövőre nézve írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.  
 

(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 
elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a 
közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.  
 

 
Záró rendelkezések 

 
 

 
(1) A rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. 

 
 



(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete számú 
önkormányzati rendelet. 

 
 
 
Szeghalom, 2017. május 29. 
 
 
           Macsári József                                                                      Dr. Pénzely Erika 
            Polgármester                                                                                 Jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet kihirdetésének napja 2017. május 30. 
 
 
 
                                                                                                        Dr. Pénzely Erika  
                                                                                                               Jegyző 
 
 
 

 


