
 

 

 
 

Tiszakürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
 

18/2012.(XII. 28.), 19/2012(XII. 28.) és 13/2012.(V. 31.) önkormányzati 

rendeletével módosított  10/2004.(IV. 29.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett  

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről.  
(egységes szerkezetben) 

 
Tiszakürt Község  Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény – továbbiakban: HGT.- - 23. § alapján, és a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet  rendelkezéseire figyelemmel a települési 
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és  szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 
  

Általános rendelkezések 
1. § 

/1/ A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott körben helyi közszolgáltatást    
szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján 
gondoskodik. 

/2/  A rendelet hatálya Tiszakürt község  közigazgatási területére terjed ki. 
/3/ A rendelet hatálya kiterjed a jogi és természetes személyekre, valamint jogi 
      személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, társaságokra, társasházakra. 
/4/ A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a radioaktív  
     hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra. 

 
2. §    

                                          Értelmező rendelkezések  
 
E rendelet alkalmazásakor: 
/1/ Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a   
      háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más 
      hulladék. 
/2/ Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék  
      kezelése, szállítása,  ártalmatlanítása és hasznosítása. 

     /3/  Háztartási hulladék: a lakásban vagy a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb   
           helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és   
           területeken keletkezett szilárd hulladék, így például a salak (beleértve a központi  
           fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, a hamu, a korom, az edény, az 
           eszköz, az ablaküveg, a papír, a konyhai hulladék (ideértve a műanyag 
           konzervdobozt), az üveg  stb. továbbá az ingatlanon (lakásban) folytatott vállalkozási  
          (kisipari) tevékenység gyakorlásából származó, veszélyesnek nem minősülő szilárd  
           hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a rendelet 
           alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülő 25 liter/nap mennyiséget. 
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/4/ Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 

helyiségekben, a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken 
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, 
háztartási berendezés és készülék stb.) továbbá a közterületeken keletkezett szemét. 

/5/ Termelési szilárd hulladék: Termelő vagy szolgáltató tevékenység során keletkező,  
     a  2. §  /3 / bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó olyan veszélyesnek 
      nem minősülő szilárd hulladék, amelyet annak tulajdonosa a termelő vagy szolgáltató  
     tevékenység során már nem használ fel és ezáltal hulladékká válik. 
/6/ Veszélyes hulladék: az a hulladéktípus, mely a HGT.  2. számú mellékletében felsorolt 

tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik. 
/7/ Szervezett közszolgáltatás (továbbiakban Szolgáltatás): a települési szilárd hulladék 

összegyűjtése, átmeneti tárolása, a kijelölt lerakóhelyre való rendszeres elszállítása 
továbbá ártalmatlanítása és hasznosítása. 

/8/ Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentése, a környezetszennyezés 
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő 
visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás 
alkalmazása, 

/9/ Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásainak megszüntetése, kizárása - a környezet 
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával. 

/10/ Hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a  
       szolgáltatásban történő felhasználása. 
/11/ Szabványos gyűjtőedény: a Szolgáltató által biztosított 110 literes emblémás 

műanyagzsák, 120, 240, és 360  literes edényzet, továbbá  1100 literes 
gyűjtőkonténer, és szelektív gyűjtésre szolgáló gyűjtőharangok. 

/12/ Kijelölt ártalmatlanító telep: Szelevény külterületén a 065/6 és a 065/1 hrsz-ú  
       ingatlanokból 12854 m2-en kialakított  Tiszazugi Regionális Hulladéklerakó, ideértve 

a foglalkoztatott személyek elhelyezésére és tevékenység kiszolgálására szolgáló 
építmények területét is. 

/13/ Tulajdonos: az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett természetes vagy jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társaság, társasház, és az előzőekkel 
kötött megállapodás szerinti kezelő vagy használó vagy üzemeltető. 

/14/ Lakás: a lakóépület és a melléképület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
helyiségei továbbá lakók közös használatára szolgáló helyiségek és területek továbbá 
állandóan használt huzamos emberi tartózkodásra alkalmas gazdasági épületek. 

/15/ Üdülő: üdülőként használatba vett, jellemzően időszakosan használt, elsősorban 
pihenés célját szolgáló épület továbbá időszakosan használt huzamos emberi 
tartózkodásra alkalmas gazdasági épület. 

/16/ Nem lakott ingatlan: olyan ingatlan, melyet legalább 30 napja nem használnak 
és/vagy az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik. 

/17/ Tartós szüneteltetés: a szervezett közszolgáltatás szüneteltetése olyan ingatlanon, 
amelyet 30 napot meghaladóan nem használnak és emiatt az ingatlanon települési 
szilárd hulladék nem keletkezik. 
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/18/ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati  

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően mindenki 
használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak 
közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben 
foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

  
 

A szervezett közszolgáltatás ellátásának rendje és módja. 
 

3. §. 
 

/1/  Tiszakürt  Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelését,      
ártalmatlanítását és hasznosítását szervezett közszolgáltatás útján a kijelölt 
ártalmatlanító telepen biztosítja. 

/2/ Tiszakürt község közigazgatási területén a szervezett közszolgáltatást az INNO-
SZOLNOK Kft. (1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.) látja el a következő alvállalkozók 
igénybevételével: 
 
a./ cégnév: Jumbo Log Kft. 
székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 
b./ cégnév: RESTONE Kft. 
székhely: 5000 Szolnok, Újszászi u. 16. 
c./ cégnév: ÖKO-PET Kft. 
székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 
d./ cégnév: SUFFICIT FIX Kft. 
székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.* 
 

/3/ Háztartási hulladék vonatkozásában a szervezett közszolgáltatásra vonatkozó 
kötelezettség és jogosultság a Polgári Törvénykönyv 198.§. (3) bekezdése alapján 
szerződés nélkül keletkezik a tulajdonos és a Szolgáltató között. 

/4/ A települési szilárd hulladék gyűjtését a Szolgáltató speciális zárt célgéppel, a 
szolgáltató nevével feliratozott, és sorszámozott szabványos gyűjtőedényzettel végzi. 
A szabványos gyűjtőedényzet mellé esetileg kitett többlet hulladék mennyiségét 
kizárólag cégemblémával ellátott 110 literes gyűjtőzsákokban szállítja el. A zsák az 
ügyfélszolgálatnál előre megvásárolható, ára tartalmazza az elszállítás költségét is. 

/5/ A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága Tiszakürt Község  egész 
területén egységesen hetente egyszeri alkalom. A hulladéktermelők a Szolgáltató 
által biztosított szabványos gyűjtőedények méretének megválasztásával 
határozhatják meg az igényeiknek, a termelt hulladék mennyiségének megfelelő 
szolgáltatást. Az alkalmazott gyűjtőedény méretét évente egy alkalommal, a változást 
megelőző naptári év december 1-31. között lehet írásos bejelentéssel kérni. 



 

 

/6/A kötelezően alkalmazandó szabványos gyűjtőedény mérete heti egyszeri ürítés 
mellett minimálisan 110 liter lakásonként. 

/7/Egyéb szilárd hulladék, építési-bontási törmelék, ezekkel keveredett föld, föld 
valamint az egyéb szilárd hulladék kezeléséről vagy ártalmatlanításáról, vagy 
hasznosításáról az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltatónak adott eseti megrendelés 
útján köteles gondoskodni, amennyiben az ingatlanon a kezelés vagy ártalmatlanítás, 
vagy hasznosítás feltételei nem biztosíthatók. 
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/8/ Termelési szilárd hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról az 
ingatlan tulajdonosa a Szolgáltatóval megkötött szerződés szerint köteles 
gondoskodni, amennyiben a termelési hulladék kezelésének vagy 
ártalmatlanításának, vagy hasznosításának feltételei a termelés céljára szolgáló 
ingatlanon nem biztosíthatók. 

/9/Kerti hulladék, falomb, nyesedék felaprítva a gyűjtőedényben annak befogadó 
képességéig elhelyezhető. 

/10/  A gyűjtőedényben nem helyezhető el:  
-  veszélyes hulladék (pld.: állati tetem, vegyszer-maradvány, olajos rongy), 
-   trágya, jég, hó, sár, 
-   fertőző vagy fertőzés-veszélyes anyag, 
-   robbanás-veszélyes anyag, 
-   tűzveszélyes hulladék, 
-   olyan hulladék, amely veszélyezteti a Szolgáltató szállítással foglalkozó  
    dolgozóinak testi épségét, 
- olyan hulladék, amely begyűjtése során a gyűjtő-gépkocsi műszaki 
     berendezésében rongálódást okozhat, 
- olyan hulladék, amely ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet, 
      építési törmelék. 

 
A szervezett közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. 

A tulajdonos kötelességei 
 

4. §. 
 

/1/  Az ingatlan tulajdonosa a háztartási hulladékot köteles a Szolgáltató szállító 
eszközéhez rendszeresített  120, 240, 360 illetve 1100 literes szilárdhulladék gyűjtő 
edényben gyűjteni. Az emblémás műanyagzsákot annak megtelte esetén az ingatlan 
tulajdonosa köteles oly módon bezárni (bekötni), hogy abból a környezetbe hulladék 
ne juthasson ki. 

/2/ A rendelet hatálya alá tartozó más, háztartási hulladékon kívüli hulladékot az 
ingatlan tulajdonosa e rendelet 3. §-ában meghatározott módon köteles gyűjteni.  

/3/ Az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltatónál előzetes írásbeli bejelentés alapján kérheti 
a tartós szüneteltetést. 



 

 

/4/ A tartós szüneteltetés kezdő és záró napja a tulajdonos írásbeli bejelentésében 
foglalt két határnap. 

/5/ Nem lakott ingatlanra e rendelet 4.§ /3/ és /4/ bekezdésében foglalt szabályokat 
kell alkalmazni. 

/6/ Nem lakott ingatlan tulajdonosát díjfizetési kötelezettség nem terheli.  

/7/ A tartós szüneteltetés időtartamára a tulajdonost díjfizetési kötelezettség nem 
terheli. 
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/8/ A tulajdonos köteles megfelelő mennyiségű szabványosított gyűjtőedény 
beszerzéséről, megőrzéséről, állagmegóvásáról és pótlásáról - kivéve az 5.§ /10/ 
bekezdésben foglalt esetet - gondoskodni. 

/9/ A gyűjtőedényt az ingatlanon belül vagy a közterületen erre kijelölt helyen kell 
elhelyezni. A közterületen elhelyezett gyűjtőedény környezetét - a hulladékgyűjtő 
sziget kivételével - a gyűjtőedényt használó ingatlan tulajdonosa köteles 
tisztántartani. 

  /10/ A gyűjtőedényt a tulajdonos köteles legalább negyedévente egyszer a 
környezetvédelmi szabályok betartásával fertőtleníteni.  

/11/ A háztartási hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt a tulajdonos köteles a szállítási 
napokon a közterületre (átadási hely) kihelyezni a Szolgáltató által megadott 
időpontig. A szállítási napokon gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni az úttest szélétől kb. 
1 m távolságra, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, de a gyűjtést és 
szállítást végzők feladatukat a lehető legrövidebb úton és idő alatt elvégezhessék. 

/12/ A kihelyezéskor (átadás) beszennyeződött közterület megtisztításáról a 
tulajdonos köteles gondoskodni. 

/13/ A szervezett közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa - e rendeletben 
meghatározott módon és feltételekkel - köteles igénybe venni és annak 
végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben 
közreműködni. 

/14/ A szervezett közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonosa e rendelet 7. §-ában 
meghatározott díjat köteles a Szolgáltatónak megfizetni. A szolgáltatási díj 
megfizetése havonta, utólagosan történik számla ellenében, a szolgáltatási időszakot 
követő hónap 15. napjáig a szolgáltató díjbeszedőjénél, csekken vagy banki 
átutalással külön megállapodás szerint. 

/15/ A díjfizetési időszak 1 hónap. 

/16/ Késedelmes fizetés esetén a lakos felé a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv 
szerinti késedelmi kamatot számít fel. 

 
A Szolgáltató kötelességei 

 
5. § 

 



 

 

/1/  A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó területen valamennyi tulajdonos 
tekintetében köteles a közszolgáltatást ellátni. 

/2/ A Szolgáltató köteles a háztartási hulladékot rendszeresen, de legalább heti egy 
alkalommal elszállítani. 

/3/ Az elszállításnak hetente ugyanazon napon kell megtörténni. 

/4/ Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra esik, a szállítás az ünnepnapot megelőző, 
vagy az követő munkanapon válik esedékessé. 
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/5/ Többnapos ünnep esetén a Szolgáltató köteles a szállítást úgy megszervezni illetve 
a  szállítás új napját szükség esetén kitűzni és azt meghirdetni, hogy a várhatóan 
keletkező hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőedények befogadó 
kapacitását. 

/6/ Szabványos gyűjtőedényt a Szolgáltató biztosít. Hulladékgyűjtésre, tárolásra 
kizárólag a Szolgáltató által biztosított szabványos, feliratozott és sorszámozott 
gyűjtőedényt, konténert szabad használni. 

/7/ A tulajdonos részére a Szolgáltató szabványos, sérülésmentes, tiszta, a Szolgáltató 
nevével feliratozott és sorszámozott gyűjtő edényzetet ad át használatra. 

/8/ A Szolgáltató a használatra átadott gyűjtő edényzetet mint a szolgáltatás részét 
biztosítja. 

/9/ A Szolgáltató köteles a gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal elvégezni. 

  /10 / A Szolgáltató a gyűjtőtartályban az által okozott károkat köteles 
térítésmentesen kijavítani vagy javíthatatlanság esetén a gyűjtőtartály pótlásáról 
térítésmentesen gondoskodni, ha a meghibásodás bizonyíthatóan a Szolgáltató 
szabályellenes munkavégzésének a következménye. A javítás időtartamára a 
Szolgáltatónak térítésmentesen gyűjtőedényt kell biztosítani. 

/11/ A települési szilárd hulladék átvétele (gyűjtőedény szállító járműhöz oda-illetve az 
átadási helyhez történő visszaszállítása) során illetve az ürítéskor (gyűjtőedény 
tartalmának szállító járműre történő felrakása) beszennyeződött közterület 
megtisztításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

/12/ A rendelet 3. § /10/ bekezdésében meghatározott anyag, hulladék 
gyűjtőedényben történt elhelyezése esetén a Szolgáltató a kiürítést jogosult 
megtagadni. A megtagadásról a Szolgáltató a tulajdonost a megtagadás okának 
feltüntetésével értesíti. 

/13/ Az önkormányzat által szervezett lomtalanítási akciót - előzetesen egyeztetett 
időpontban és módon – a Szolgáltató köteles lebonyolítani az önkormányzattal kötött 
eseti szerződés alapján. 

/14/ A Szolgáltató - egyeztetett közterületi pontokon - az önkormányzattal kötött külön 
szerződés alapján köteles szelektív gyűjtés céljából papír és üveg begyűjtésére 



 

 

hulladékgyűjtő szigeteket létesíteni, a gyűjtőharangokat rendszeresen üríteni és a 
szigeteket tisztántartani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 7 - 
 

Díjfizetési rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) **(hatályon kívül) 

 

A kommunális hulladék gyűjtése,     Űrméret             Ürítési díj       27 % ÁFA a      Havi díj 

szállítása és ártalommentes                                        alkalmanként   havi díjban        összesen 

elhelyezése esetén az alábbi                                        /hetente/          összesen            általános 

összeget kell fizetni (egységnyi                                                                                    forgalmi 

díjtétel): díj ÁFA nélkül                                                                                                adóval 

 

                                                          80 literes   313,- Ft/alkalom     429,- Ft/hó     1.590,- Ft/hó 

                                                          hulladék- 

                                                          gyűjtő 

                                                          edény               

 

                                                       120 literes 

                                                       hulladék-  469,-Ft/alkalom        643,- Ft            2.383,-Ft/hó 

                                                       gyűjtő  

                                                        edény 

                                                            

                                                       240 literes 

                                                       hulladék-  939,-Ft/alkalom      1.287,- Ft           4.768,-Ft/hó 

                                                       gyűjtő  

                                                        edény 

 

                                                                                                               

 
 

 
Záró rendelkezések. 

 
8. §. 

 



 

 

/1/ E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba Ezzel egyidejűleg a 10/2010.(XII. 
15.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvényt és a végrehajtására kiadott rendeleteket kell alkalmazni.  
 
Tiszakürt, 2012. december 29. 
  
Tálas László   sk.                                             Keresztes Anita sk. 
  polgármester                                                     körjegyző 
 
 
*Megállapította a 18/2012.(XII. 28.) önkormányzati rendelet 
**Megállapította a 19/2012.(XII. 28.) önkormányzati rendelet 
   
          

 

1. számú melléklet** (hatályon kívül) 

A szervezett köztisztasági közszolgáltatás díja. 

 

 

1./ Kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalommentes elhelyezése: 

 

a) 80 literes szilárdhulladék gyűjtő edény biztosításával: 

 

313,- Ft/alkalom + 27 % ÁFA = 429 Ft/hó,                             bruttó 1.590,- Ft/hó 

 

b) 120 literes szilárdhulladék gyűjtő edény biztosításával: 

 

469,- Ft/alkalom + 27 % ÁFA = 643 Ft/hó                              bruttó 2.383- Ft/hó 

 

c) 240 literes szilárdhulladék gyűjtő edény biztosításával: 

 

939,- Ft/alkalom + 27 % ÁFA = 1.287 Ft/hó                             bruttó 4.768,- Ft/hó 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú melléklet 
 

A szabványos gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömege: 
 
  

110 literes emblémás gyűjtőzsák:   25 kg 

120 literes szilárdhulladék gyűjtő edény:  30 kg 

240 literes szilárdhulladék gyűjtő edény                    60 kg 

360 literes szilárdhulladék gyűjtő edény                    90 kg 

   

1100 literes gyűjtőkonténer:    300 kg. 
 

 
 
  


