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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2014.(VI.3.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A hulladékgazdálkodásról 

 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 

Általános rendelkezések 
I. fejezet 

 
 

A közszolgáltatással kapcsolatos alapvető rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 

 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Demecser város közigazgatási 

területére. 
 
 

2. A közszolgáltatási feladatellátás biztosítása 
 

2.§ (1) Demecser Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
alapfeladatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás (továbbiakban: társulás) keretében látja el. 

 
(2) A társulás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását az 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) közszolgáltatóval (a továbbiakban: 
közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés útján biztosítja. 
 

A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 

TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Bokréta utca 22.) alvállalkozó bevonásával végzi. Az alvállalkozó 
tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására valamint 

adminisztratív tevékenységek ellátására terjed ki. Az alvállalkozói 
tevékenység közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 70 %. 
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(3) A hulladékot az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (cg: 15-
09-071361, székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) az 

üzemeltetésében lévő nyíregyházi hulladéklerakó telepre szállítja. 
 

(4) A Képviselő-testület a hulladékártalmatlanítási közszolgáltatónak – 

a társulási megállapodásban foglaltakra - az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft-t jelöli ki. 

 
(5) Demecser Város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 

tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, 

önkormányzati tulajdonú lakás – és helyiség bérlője (továbbiakban: 
ingatlanhasználó) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő 
települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalmatlanításáról az e rendelet szerinti szervezett kötelező 
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 
 

Különös rendelkezések 

II. Fejezet 
 

3. A közszolgáltatással kapcsolatos egyéb rendelkezések 
 

 
3.§ (1) A Képviselő-testület feladata különösen: 
 

a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő 
meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának 
ellenőrzése, 

 
b) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újra 

hasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége 
csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés 
elterjesztésének támogatása, 

 
c) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a 

közszolgáltató tevékenységének segítése, 

 
d) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos 

tapasztalatok évenkénti értékelése, 
 

e) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének 

csökkentésére, a szelektív gyűjtés szélesebb körű bevezetésének 
támogatása. 
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4. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 

 
4.§ (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés létrejön 

 
a) a közszolgáltatás igénybevételével vagy  

b) a szerződés írásba foglalásával. 
 

(2) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses 

jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a 
díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba 
foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az 

ingatlanhasználó köteles a rendelet 1. számú mellékletét képező 
Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 
(3) A (1) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a 

nap, amelyen a közszolgáltató a helyi közszolgáltatást teljesíti. 

 
(4)  A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett 

változásokról a szolgáltató az ingatlanhasználót - a változás 

bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. Ha a hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem 

látható rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató 
értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 

 

 
5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

 
(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos 

tárolóedények használata kötelező kivéve kijelölt gyűjtőponttal 

végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. A kijelölt gyűjtőponton a 
közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a 

közszolgáltatási kötelezettségének. A szabványos tároló edényekre 
vonatkozó előírásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 
(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán 

felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, 

nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot 
közterületre nem helyezheti ki. 

 
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot 

köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül 

tárolni. Elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át és 
kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti 
igénybe. 
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(5) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig 
úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 

környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és a közbiztonságot 
ne zavarja. 

 
(6) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró 

hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott 

zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, 
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy 

megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során 
veszélyeztetheti a környezetét. 

 
(7) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a 

tárolóedényben a (6) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat 

helyzetek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 
kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 
értesíti a használót. Az emiatt el nem szállított hulladék 

elszállításáról a használó köteles gondoskodni. A közszolgáltató 
jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, 

ha a használó kérelmére a szerződés szünetel. 
 
 

 
6.§ (1) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két 

alkalommal ki kell tisztítani és feltőtleníteni. 
 

(2) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell 

tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre 
kitenni. Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő-, 
tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés 

alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató 
köteles gondoskodni. 

 
(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 

elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, 

amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakul módon történő 
ürítését akadályozza. 
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7.§ (1) Ingatlanhasználó-változás esetén a bejelentési kötelezettség a régi 

és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 
 

(2) Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban 

bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos 
hulladék mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A 
bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó 
által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott 

mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához 
alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a 
hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot a használó 

rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő 
térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni. 

 
(3) Tilos a hulladékot 

 

a) felhalmozni 
 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság 

nélkül – házilag – feldolgozni, 
 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben 
történő elégetése kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

(4) A rendeletben meghatározott hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás esetében kizárólag az önkormányzat által e 

rendeletben kijelölt közszolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. 
 

(5) Nem köteles az ingatlanhasználó e rendelet 9. §-ában 

meghatározott esetben a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 
igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken a hulladék nem 
keletkezik és nem gyülemlik fel.   

 
 

5. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 
 
8.§ (1) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek 

megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon 
a használó rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól – 

előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető. 
 

(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség 

szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a 
közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, 
ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény 

rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás 
teszi szükségessé.  
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(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az 

elvárható gondossággal végezni. 
 

(4) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen 

köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból 
következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási 

munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt 
kell biztosítania. A közszolgáltató az általa összetört, vagy 
megrongált és nem javítható tárolóedények helyett másik 

tárolóedényt köteles biztosítani. Amennyiben a károkozás nem 
róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terheli. 

 
(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori 

használónak kell gondoskodnia. 
 

(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon 

keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint 
köteles hetente egy alkalommal  rendszeresen elszállítani a 
kijelölt hulladéklerakó telepre. 

 
(7) A közszolgáltató előre meghirdetett időpontban havonta egy 

alkalommal gondoskodik a szelektíven gyűjtött hulladék 
elszállításáról. 

 

(8) A közszolgáltató és alvállalkozója jogosult a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes 

személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás 
teljesítése érdekében. A közszolgáltató és alvállalkozója az 
adatkezelés során köteles az információs önrendelkezési jogról és 

az információs szabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény 
rendelkezéseit betartani. 

 

 
 

6. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 
 
 

9.§ (1) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított 
legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, 

írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező használó két 
naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerűen nem 
használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban 

leadott nyilatkozattal bejelenti a közszolgáltatónak. A szünetelésre 
vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésbe foglaltak 
valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. 
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(2) A szünetelésre vonatkozó igényt legalább 8 nappal a szünetelés 
kívánt kezdő időpontja előtt, a használó írásban a 3. melléklet 

szerinti kérelem nyomtatványon köteles bejelenteni a Demecseri 
Polgármesteri Hivatalban a közszolgáltatónak. Ha az ingatlan a 
szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra lakottá válik, annak 

tényét a használó köteles legalább 3 nappal korábban a 
közszolgáltatónak bejelenteni. A hulladékgyűjtő edényt a használó 

a szüneteltetés idejére köteles az Önkormányzat részére visszaadni. 
 

(3) A szünetelés csak tárgyhó első napjával kezdődhet, és csak teljes 

hónapra vehető igénybe. A feltételek fennállása esetén, a 
szüneteltetés kérelemre meghosszabbítható. 

 

(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a használó 

egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles 
elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása 
mellett.  

 
 
 

III. fejezet 
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása 

 
7. A közszolgáltatás díja 

 
10.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgálati díjat fizet. 
 

(2) A díjfizetési kötelezettség szünetel a 9. § (1) bekezdése szerinti 

esetben. Amennyiben az ellenőrzés során a közszolgáltató 
megbizonyosodik arról, hogy az ingatlan használatban van, úgy az 
adott időszakra eső közszolgáltatási díjat a használó köteles 

megfizetni a közszolgáltató részére. 
 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a 
tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig számlázza ki. 

 

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a 
közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének 

teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta 
és a közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a 
mulasztását pótolta. 

 
(5) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a 

változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig 

az új tulajdonos köteles fizetni. 
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(6) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére 

közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített 
szolgáltatás alapján, számla ellenében – a számla kézhezvételét 
követően legkésőbb 15 napon belül köteles megfizetni. 

 
(7) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék 
keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének 

elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás 
eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék behajtását 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi. 

 
(8) Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70 éven 

felüli egyedül élő személyek helyett a közszolgáltatási díjat a 
közszolgáltató részére számla ellenében megfizeti. A mentesség a 
jogosultat a 70-ik életév betöltését követő hó első napjától 

illeti meg. 
 
 

11.§ (1) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban 
életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló 

ingatlan esetében az életvitelszerűen élő ingatlanhasználók, illetve 
birtokosok felelőssége egyetemleges. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a személyi adatai 
közül a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és 

értesítési helyének címét megadja. 
 
 

8. A közszolgáltatási díjjal kapcsolatban felmerült kifogások 
 
12.§ (1) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival 

kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál, vagy a díj 
beszedőjénél kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó 
hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató, illetve az 
általa megbízott díjbeszedő - egyet nem értése esetén is - 15 napon 

belül válaszolni köteles. Ha túlszámlázást megállapító kifogásnak a 
szolgáltató, vagy megbízottja helyt ad, a többlet összeget és annak 

időarányos kamatait az ingatlanhasználónak visszafizeti, vagy 
írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe 
beszámítja. 

 
(2) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni 

azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 9. §. (1) bekezdése 
alapján szünetelt. 
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9. A helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos 

jogok és kötelezettségek 
 
 

13.§ (1) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a 
nagydarabos hulladék (lom), szervezett gyűjtéséről és elszállításáról 

(lomtalanítás) évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) a 
közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítás időszak alatt 
térítésmentesen gondoskodik. A szolgáltató kizárólag a 

lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék elszállítására köteles. 
 

(2) A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató 3 héttel korábban 

értesíti az Önkormányzatot, aki a helyben szokásos módon az 
időpontot közzéteszi. A lomtalanítás során építési törmelék és 

veszélyes hulladék nem kerül elszállításra. 
 

(3) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a használó csak a 

meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljára arra a 
helyre, amelyet a szolgáltató hirdetményében megjelöl. 

 

(4) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy 
kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a 

zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(5) További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a 
közszolgáltató az önkormányzattal kötött szerződében foglaltaknak 

megfelelően gondoskodik. Az akcióról a közszolgáltató és az 
önkormányzat közösen tájékoztatja lakosságot. 

 

(6) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes nagydarabos 
hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak. 

 

(7) Házhoz menő jellegű lomtalanítás esetében a lomtalanításra 
vonatkozó közszolgáltatást a használó csak a közszolgáltató által 

előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a 
nagydarabos hulladékot közterületen nem helyezheti el. 

 

 
10. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának 

megtagadása 
 
14. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a 

hulladék elszállítását, ha: 
 

a) az nem szabványos tároló edényben kerül átadásra, 

 



10 
 

b) a tároló edényben elhelyezett hulladék a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, 

egészségében, továbbá a járműben kárt okozhat, vagy az 
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, 

 

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a tároló edény 
mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 

tartalmaz, amely a települési  hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
nem szállítható, illetve nem minősül jelen rendelet szabályai 
szerinti települési  hulladéknak. 

 
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató az 

ingatlanhasználót írásban haladéktalanul értesíti a 

hulladékelszállítás megtagadásának tényéről és okáról. Az 
ingatlanhasználó a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni 

vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az 
ingatlanhasználó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem 
tesz eleget, a közszolgáltató a használó költségére és felelősségére a 

hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt 
megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban 
felmerült tényleges költségeket a közszolgáltató - külön tételként 

feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti. 
 

11. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása 

 

15.§ (1) A közterület szervezett, rendszeres tisztántartása Demecser Város 
Önkormányzatának közszolgáltatási feladata. 

 
(2) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag 

a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

 
(3) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények 

között elhelyezett hulladék – ideértve a településtisztasági feladatok 

körébe tartozó hulladékot is – korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a 
hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének 

nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a 
közszolgáltató gondoskodik. 

 

(4) Azok, akik közterületen közterületi-használati hozzájárulás illetve 
engedély alapján olyan árusító, szolgáltató, vagy egyéb 

tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a helyi 
közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék 
keletkezésével jár, kötelesek a közszolgáltatónak azt bejelenteni és 

a közszolgáltatóval - a közterület-használati hozzájárulás illetve 
engedély alapján a közterületen végzendő tevékenység kezdetének 
és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, 

annak összetételére és mennyiségére figyelemmel - szerződést 
kötni. 
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IV. fejezet 

A hulladékkal kapcsolatos sajátos rendelkezések 
 

 
12. A közszolgáltatás igénybevétele gazdálkodó szervezetek 

vonatkozásában 

 
 

16.§ (1) A nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi személy, 
illetve jogi személyisséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező 

vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az 
elkülönített hulladék gyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak 
köteles átadni. 

 
(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg 
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül, fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett 

hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is 
köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

 

(3) A gazdálkodó szervezet köteles az e rendelet szerinti 
közszolgáltatást igénybe venni, és a közszolgáltatás teljesítésére a 
közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni. 

 
(4) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére 

sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és 
az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az 
írásbeli szerződés megkötésére. 

 
(5) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett 

nyilvántartásban nem szerepel és hulladékkezelési 

kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző felhívja a hulladék 
keletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a 

szerződés megkötésére. Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget 
a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a közszolgáltató 
által megjelölt határidőre, a közszolgáltató a bíróságtól kérheti 

a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségeinek és kárának 
megtérítését. 
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13. A hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai 

 
17.§ (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal a személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályok betartásával ó adatszolgáltatással segíti a 

közszolgáltató és alvállalkozója tevékenységét. 
 

(2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt havonta tájékoztatja a 
közszolgáltatót a kiadott telephelyengedélyekről, az 
üzletbejelentésekről, a 16. §-ban érintett gazdálkodó 

szervezetekről és a közterület- foglalási engedélyekről. 
 
 

 

V. fejezet 
 

14. Záró rendelkezések 
 

18.§ (1) Ez a rendelet 2014. június 15. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról és 
köztisztaságról szóló 4/2006.(II.03.) önkormányzati rendelet 3.§-

10 §-ai, továbbá a 16.§ (2) bekezdése.  
 

 

 

Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr. sk. 
polgármester       jegyző 

 
 

A rendeltet 2014. június 3. napján kihirdettem: 
 
 

Barabás Jánosné dr.sk 
jegyző
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1. melléklet a 
10/2014.(VI.3.) 
önkormányzati 
rendelethez 

 

Adatbejelentő lap 
 

Alulírott, név: ……………………………………. települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése/módosítása céljából az 
alábbiak szerint nyilatkozom. 

 
A közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……. 
 
A)  

A közszolgáltatást igénybevevő megnevezése és azonosító adatai: 
 

1.) Magánszemély adatai: 
 
Név:…………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………. 

Születési hely, idő:………………………………. 

Anyja neve:………………………………………. 

 
2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház stb. adatai: 

 

Cím:……………………………………………………. 

Adószám:……………………………………………… 

Cég képviselője:………………………………………. 

Lakcím, székhely:…………………………………….. 

Értesítési cím:…………………………………………. 

B) 

Hulladéktároló edény 
 

120 literes 1100 literes 

Mennyiség (db) Bérelt Saját Bérelt Saját 

Kérjük a megfelelő adatot az edényméret alá számmal beírni! 
 

Vállalom, hogy lakcímem megváltozása elköltözésem, ingatlanom 
elidegenítése, a ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve 
annak számában történő megváltozása esetén ennek tényét 8 napon belül 

írásban bejelentem a közszolgáltatónak. 
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Kelt:………………………………    …………………………………… 
aláírás
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2. melléklet a 10/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez 

 
 
1. A választható szabványos tárolóedények: 

 
a) 120 literes 

b) 1100 literes 
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3. melléklet a 10/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelethez 

 
 
Alulírott ………………………………………. (név) ………………………………….. 

szám alatti lakos kérem, hogy a Demecser, ……………………………… szám 

alatti ingatlanra a települési hulladék szállítás szüneteltetéséhez szükséges 

igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan 

üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják, a ingatlan részére átadott 

Önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtőedényt ………év ………………hó 

……napján visszaadtam. 

Demecser,…………………………………… 
 

…………………………………………… 
Ingatlan tulajdonos/használó aláírása 

 

 
Nyilatkozat 

 
Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában 

kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint 

………………………………. napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem 

lakják. 

 

Demecser,…………………………………….. 
 
 

1)…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..(Név, lakcím, 

személyi igazolvány száma)  

………………………………………………………..(aláírás)  

 

2)……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..(Név, lakcím, 

személyi igazolvány száma) 

………………………………………………………..(aláírás)  
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I N D O K O L Á S  

 
 

Demecser Város rendelkezik jelenleg hatályos önkormányzati rendelettel a 

hulladékkezelési közszolgáltatással és köztisztasággal kapcsolatban. A 

jogszabályváltozások, és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

megszűnése miatt szükséges a rendelet felülvizsgálata. A Polgármesteri 

Hivatal áttekintette a hatályos jogszabályokat, és új rendelet megalkotását 

javasolja. A rendelettervezetet elkészítettük, és véleményezésre bocsájtjuk a 

Tisztelt Képviselő-testület elé.  

A tervezetet társadalmi egyeztetés céljából meg kell küldeni a szomszédos és 

az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, valamint az 

Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségnek véleményezésre. A Felügyelőség szakmai  véleménye az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( továbbiakban: Ht. 

)rendelkezései alapján mind  a természetes személyek, mind a gazdálkodó 

szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást  a települési 

szilárd hulladék tekintetében köteles igénybe venni. Viszont a gazdálkodó 

szervezetnek – mint ingatlanhasználónak – a háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 

Ht. 31.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell gondoskodni. 
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HATÁSV IZSGÁLAT I  LAP  
 

 
I. TÁRSADALMI HATÁSOK: 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatások igénybe vétele a település lakói számára 

élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, 

a környezeti ártalmak mérséklődnek. A közszolgáltatások kötelező jellege 

növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében a hulladék 

elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene 

gondoskodnia a jogszabályokban előírt módon. 

 
II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK 

 
A tervezetnek nincs gazdasági hatása. Költségvetési hatása van, mivel 

mentességét biztosít a 70 éven felüli egyedül élő személyeknek. 
 

III. KÖRNYEZETI,  HATÁSOK 

 
A rendelet figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A 
kommunális hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása kiemelkedő 

fontosságú feladat környezetünk egészségének megóvása érdekében.  
 

IV. EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK 
 
Egészségre ártalmas, járványügyi kockázatot jelent ha nem biztosított a 

hulladékok kezelése. 
 

V. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: 
 
Adminisztratív terhek befolyásoló hatás nincs. 

 
VI. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A 

JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

 
Az önkormányzati rendelet megalkotására a magasabb szintű 

jogszabályokban előírásainak figyelembevételével kerül sor. Kötelező 
önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság és települési 
környezet tisztaságának  biztosítása), a hulladékgazdálkodás. 

 
VII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, 

SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 



19 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
JEGYZŐJE 

4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 
 

Száma:621-6/2014.   Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 
Melléklet: 2 db. 

 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 

SPORTEGYESÜLET 
 

DEMECSER 
 
Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 

2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az 
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. 

 
Mellékelten megküldöm  
 

Demecser Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításáról, valamint  

 
A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
szóló rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. 

 
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. május 28. napján 
tárgyalja.  

 
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. május 28. napján (szerda) 12 

óráig megküldeni.  
 
 

Demecser, 2014. május 25. 
 
      Tisztelettel: 

         Barabás Jánosné dr. 
          jegyző 
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