Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátásáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és c)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátás érdekében a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1)
Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a rendeletben
foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátást szervez a
települési hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására, tárolására,
előkezelésére, hasznosítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. A közszolgáltatási terület
Nádudvar város közigazgatási területe.
(2)
A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
2. §
A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4181 Nádudvar, Petőfi u.13.
(továbbiakban: közszolgáltató).
3. §
Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti
tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
4. §
(1)
Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladék elkülönített
gyűjtése illetve elszállítása és ártalmatlanítása céljából az e rendeletben meghatározott
módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelezettsége e
tekintetben, hogy:
a)
b)

a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a gyűjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlítse,
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c)

d)

e)

a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy
a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény
– és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
a települési hulladékot meghatározott anyagfajta - így különösen a papír (illetve
társított papír), fém, műanyag - hulladéktípusok szerinti elkülönítetten gyűjteni, a
szolgáltató részére a rendeletben előírt időközönként átadni, a fém-és
üveghulladékot az erre rendszeresített gyűjtőszigetekre kihelyezni,
a sűrűn lakott területen (társasházak) az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
hulladékgyűjtő szigetekre kell kihelyezni.

(2) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni,
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is
szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.
(5) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant
legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát
legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben
foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba
vételét az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.
5. §
(1) A családi házas övezetben a hulladékgyűjtő szigetekre csak üvegpalackok, befőttes
üvegek, alumínium italos dobozok és konzervdobozok helyezhetőek el, a sűrűn lakott
területen a hulladékgyűjtő szigetekre továbbra is valamennyi elkülönítetten gyűjthető
anyagfajta kihelyezhető.
(2)1 Családi házas övezetben az ingatlan használója a közszolgáltató által biztosított sárga
szemétgyűjtő edényzetben a műanyag, a papír és fém hulladékot (PET palackot,
műanyag flakont, zacskót), a barna színű szemétgyűjtő edényzetben a biohulladékot
köteles gyűjteni. Az ingatlan használója a zöld színű szemétgyűjtő edényzetben a
kommunális hulladékot köteles gyűjteni. A szelektíven gyűjtött háztartási hulladék
tárolására szolgáló gyűjtőedényt a rendelet 1. függelékében található szállítási
naptárban meghatározott napokon kell kihelyezni. Ha a kihelyezett kevert hulladék
mennyisége meghaladja a gyűjtőtartály(ok) űrtartalmát, az ingatlanhasználó az erre
rendszeresített, NTVG emblémával ellátott zsákot szerez be - díj ellenében - a
szolgáltatótól. A díj mint a közszolgáltatás díja a Koordináló szervet illeti meg. Az
elszállítás havonta két alkalommal történik.
II. fejezet
A önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje, a
közszolgáltatás kötelező igénybevétele
6. §
(1)
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
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létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2)
A közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti
teljesítését a helyi közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A
közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék gyűjtésének, elszállításának
rendjéről, illetve az ezekben bekövetkező változásokról a közszolgáltató az
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.
(3)2Gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékhoz hasonlóan vegyesen gyűjtött hulladék
esetében köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Nem köteles a gazdálkodó szervezet
igénybe venni a közszolgáltatást elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében akkor, ha
annak kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodik.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
7. §
(1)
Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
(2)
A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók
lakótelepi lakások, társasházak esetén hetenként két alkalommal, a város más területein
heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.
(3)
A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti
időszakra ingatlanonként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 7-8. §-ait kell alkalmazni.
(4)
A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett
hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó
rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy
meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(5)
Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő
mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó
személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége
rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az
ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve
jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(6)
Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű 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 az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletközszolgáltatást teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a
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többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a
közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.
(7)3 Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a
többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt
a közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a közszolgáltató az általa külön díjazás
ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a
gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az
elszállítás költségeit is. A külön díjazás, mint a közszolgáltatás díja a Koordináló szervet
illeti meg.
(8) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék)
elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: a Nádudvari
Településfejlesztési
és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási
létesítménye (a 4181 Nádudvar, Jókai útfél, külterület. Telep helyrajzi száma: 0678/18).
Az előkészítő és válogatócsarnok elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli
ki: 4181 Nádudvar Fő u. 32. Helyrajzi száma: 1602.
(9)4 Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
(szelektív) hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre
szállíthatja és az ott elhelyezett gyűjtőedényekbe elhelyezheti. A hulladékgyűjtő szigetek
felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az elszállítás havonta két alkalommal
történik.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
8. §
(1)
Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása
céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A szemétgyűjtő
edényzetet a szállítási napokon reggel 6 óráig lehet kihelyezni a közterültre, kivéve a
tartósan engedélyezett elhelyezést. A szállítás szállítási napokon reggel 6 órától este 22
óráig tart.
(2)
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Ahol a közszolgáltató a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék gyűjtését gépjárművel
nem biztosítja, a települési hulladék gyűjtése zsákos gyűjtés útján történik. A
közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre
bocsátásáról. A közszolgáltató a gyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az ingatlanhasználó
ingatlanához legközelebb lévő, gyűjtőjárművel megközelíthető hely legyen.
(4) Az ingatlanhasználó köteles:
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a) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az
elszállításra való átvételig elkülönítetten gyűjteni, illetve tárolni, ennek során
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét,
testi épségét, egészségét és jó körérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és
közbiztonságot ne zavarja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék ill. az elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben
feljogosított helyi közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket illetve elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló
zsákokat az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen
tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott
közterület-használati engedély alapján lehet.
(6)

Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény(eke)t illetve a zsákokat a hulladék
elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(7) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A szelektív
hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat lezártan, a rendelet által előírt időpontra kell
kihelyezni.
(8) A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és
gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
9. §
(1)
A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának
helyét az önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a
gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladék mennyiségétől függően - legalább
egy darab, e rendelet 8. § (5) bekezdésében meghatározott, a gyűjtési területen
rendszeresített gyűjtőtartályt – a vegyes háztartási hulladék céljára - használni,
továbbá a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű
használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról gondoskodni.
(3)
A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(4)
A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott
vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a
közszolgáltató köteles gondoskodni.
(5)

(6)

A települési hulladék elszállítását szolgáló eszközök:
a)
gyűjtőedény 120, 240 , 770 valamint 1100 literes méretben,
b)
a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.
A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:
5

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 125 kg
d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
e)
szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák
szája beköthető legyen.
(7) Amennyiben a hulladékgazdálkodási közfeladat végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a) bekezdése
alapján a természetes személy ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott
80 liter űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybe
vételével kívánja a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni,
ezen jogosultságát az ingatlanhasználó a Korm. rendelet szerinti egyedi azonosító jellel
rendelkező 120 literes gyűjtőedény használatával veheti igénybe.
Ha az arra jogosult ingatlanhasználó a 60, illetve 80 liter űrmértékű gyűjtőedényeknek
megfelelő szolgáltatást választja, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60, illetve
80 literes gyűjtőedény használata után terheli díjfizetési kötelezettség.
(8)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(9)
Tilos a gyűjtőedénybe és a hulladékgyűjtő zsákba folyékony, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek
életét, testi épségét, egészségét.
(10) A zöldhulladékot a közszolgáltató által biztosított, zöldhulladék elkülönített
gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben (komposztáló) kell elhelyezni.
(11) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék
elszállítását, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített, 8.§ (5) bekezdésében
szereplő űrtartalmú gyűjtőedényben vagy közszolgáltató és az ingatlanhasználó által
kötött szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a Közszolgáltatótól beszerzett
kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra.
10. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 7. § (lb) bekezdésében meghatározott, a 60 liter űrmértékű
hulladékgyűjtő edény választási lehetőségét megalapozó, a lakóingatlan egyedüli és
életvitelszerű használatát alátámasztó igazolás kiadására a jegyző jogosult.
(2) Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az igénylő írásban (az erre szolgáló
formanyomtatványon) nyilatkozzon arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja, valamint annak alátámasztásául kérelmét a hatóság előtt két tanú aláírásával
igazolja azt.
(3) Az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot a kérelem alapján Nádudvar Város
Önkormányzat jegyzője igazolja a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai alapján.
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A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések
11. §
A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását a
közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben
végezheti (a 4181 Nádudvar, Jókai útfél, külterület. Telep helyrajzi száma:
0678/18).
Természetes személy ingatlanhasználóval, illetve társasházakkal megkötendő
szerződés tartalmi elemei
11/A. §5
A szerződésben meg kell jelölni:
a) a szerződő fél nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
b) a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,
c) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
e) a teljesítés helyét,
f) az ürítési gyakoriságot,
g) az igénybe venni kívánt gyűjtőedényzet nagyságát,
h) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
i) az irányadó jogszabályok meghatározását,
j) a szerződés módosításának feltételeit,
k) a szerződés megszűnésének eseteit.
A gazdálkodó szervezetekkel megkötendő szerződés tartalmi elemei
11/B. §6
(1) A szerződésben meg kell határozni:
a) gazdálkodó szervezet nevét, címét, cégjegyzék, vagy egyéb nyilvántartási számát,
adószámát, bankszámlaszámát,
b) a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,
c) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
e) a teljesítés helyét,
f) az ürítés gyakoriságát,
g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
h) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe kívánja venni, az igénybe
venni kívánt gyűjtőedényzet nagyságát,
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
j) az irányadó jogszabályok meghatározását,
k) a szerződés módosulásának feltételeit,
l) a szerződés megszűnésének eseteit.
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(2) A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést
írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.
(3) A gazdálkodó szervezet a szerződést felmondhatja, ha megszűnik az a tevékenysége,
amellyel kapcsolatban a települési szilárd hulladéka keletkezett és ezt a tényt igazolja.
Az üdülő ingatlanokra vonatkozó szabályok
12. §7
(1) Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint üdülőnek
minősül, s abban senki sem lakik állandó jelleggel, az ingatlanhasználó keresztféléves
szolgáltatási szerződést (mely minden év április 1. és szeptember 30. közötti időszakra
szól) köthet, vagy azt szolgáltatási egységcsomaggal (mely a gyűjtőedényzetes szállítás
adott időszakbeli számának megfelelő darabszámú gyűjtőzsákot tartalmaz egy
keresztfélévre vonatkozóan) válthatja ki. A szolgáltatási egységcsomagot a közszolgáltató
biztosítja az ingatlanhasználó részére.
(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben ingatlanát legalább hat hónapig folyamatosan nem
használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az
ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az
ingatlant nem használja.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelem ellenére az ingatlanát mégis használja, a
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a
közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Koordináló szerv részére megfizetni.
(5) A szüneteltetést írásban kell kérelmezni a közszolgáltatónál. A kérelem 1 éves
időtartamra szól. Tartósan használaton kívüli ingatlan esetében a szüneteltetést évente
kell kérelmezni a közszolgáltatónál.
(6) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató a szüneteltetés kezdő
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést visszavonja, melyről tájékoztatja a Koordináló
szervezet adatszolgáltatása keretében, aki a közszolgáltatási díjat pótlólagosan
kiszámlázza.
A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés
13. §
(4)

A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó
háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és
lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2)
A lomhulladék
közszolgáltató végzi.

elszállítását,

ártalmatlanítását,

illetve

hasznosítását

a

(3)
A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató
előzetesen megjelölt.
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(4)
Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű
és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
14. §
(1)
A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
igénybevételére köteles.
(2)
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévenként, vagy az
ingatlanhasználóval megkötött szerződés alapján (havi, féléves, éves) meghatározott
gyakorisággal utólag köteles megfizetni.
(3)

A közszolgáltatás díját a számla fizetési határidejének lejártáig kell kiegyenlíteni.

(4)
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
(5) A közszolgáltatási díj számítási módja: az adott időszakra eső ürítések számának és
az ürítés díjának szorzata.
(6) Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése az az egyedülálló és egyedülélő személy,
aki a 80. életévét betöltötte. A díjmentességet a Polgármesteri Hivatal 1 számú szobájában
beszerezhető kérelemben kell igényelni és a jogosultat a kérelem benyújtását követő
hónap 1. napjától illeti meg. A mentességről szóló döntést a Polgármester hozza meg.
III. fejezet
A közterületek tisztántartása
15. §
(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról
egyrészt az önkormányzat saját intézménye, a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok,
bérlők, használók (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználók) kötelezésével gondoskodik.
(2) Az ingatlanhasználók közterület
kapcsolatos kötelezettségei:

tisztántartásával,

zöldterület

ápolásával

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda
hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv - maximum
az épület 10 m-es körzetén belüli - területének gondozása, tisztántartása,
b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.
(3) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró
esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik
meg.
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(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt
kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest
széléig (szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd
hulladékot köteles gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és
elszállításáról gondoskodni.
(6) A közterületek tisztaságának elősegítése érdekében az utcai hulladékgyűjtők
kihelyezéséről, ürítéséről, pótlásáról, karbantartásáról a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. útján köteles gondoskodni.
(7)
A gondozatlan járdaterület és a járdát környező területrész tisztántartását, hótól
vagy jégtől való megtisztítását a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. az ingatlanhasználó költségére elvégeztetheti.
(8) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás
során semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a
közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és a további
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást,
a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek részére, illetve akinek
érdekében a szállítás történt.
(9) Ha szállítmány fel- vagy lerakása közben a közterület szennyeződik, annak előidézője
köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.
16. §
Amennyiben az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály
előírásait megsérti, vele szemben a jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.8
IV. fejezet
Záró rendelkezések
17. §
(1) A rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a város hulladékgazdálkodásáról szóló
33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Beke Imre sk.
polgármester

8

Vincze András sk.
jegyző
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1. melléklet a 7/2016 (III.30.) önkormányzati rendelethez
Elkülönített hulladékgyűjtő szigetek
Fő út (lakótelep)
Puskin - Csillag u.
Fő út – Úttörő u.
Bocskai – Bartók B. u.
Kossuth – Dózsa Gy. u.
Városi Piac
Ady Endre Művelődési Központ
Beke Imre sk.
polgármester

3
5
5
5
5
5
5

db
db
db
db
db
db
db

1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200

literes
literes
literes
literes
literes
literes
literes

edényzet
edényzet
edényzet
edényzet
edényzet
edényzet
edényzet

(papír,
(papír,
(papír,
(papír,
(papír,
(papír,
(papír,

műanyag,
műanyag,
műanyag,
műanyag,
műanyag,
műanyag,
műanyag,

fém, üveg)
fém, üveg)
fém, üveg)
fém, üveg)
fém, üveg)
fém, üveg)
fém, üveg)

Vincze András sk.
jegyző
Függelék a 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez
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Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2016. március 30.
Vincze András
jegyző
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