
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására, és a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  dr. Tóth Adrienn aljegyző 

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

Ügyiratszám:  5294/2014.  

Melléklet: 1. számú Melléklet – szerződés-tervezet 

  2. számú Melléklet – rendelet-tervezet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (a 

továbbiakban: HHG) 2004. december 28-án hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 

kötött 2005. január 1. napjától 10 év időtartamra.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) előírja a 

közszolgáltatók és a települési önkormányzatok közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatói 

szerződések ismételt megkötését. A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések 2014. 

december 31-ig ugyan érvényesek lehetnének, de a Tv. 2014. június 30-tól ezeket 

gyakorlatilag hatálytalanítja.  

2014. július 1-től a közszolgáltatónak új közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie.  

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági 

társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiállított minősítő okirattal 

rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal - a Tv. hatálybalépését követően és az 

OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést kötött. 

A HHG részére az OHÜ általi minősítési osztály kiadása megtörtént, amiben a HHG C/I. 

minősítést kapott. Ez azt jelenti, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 

rendelkezik és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállító 

eszközökkel (gépjárművekkel), továbbá hulladékkezelő létesítménnyel is, amely eszközök és 

létesítmények teljes mértékben megfelelnek az előírásoknak. 

A közszolgáltatás ellátására főszabály szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, de 

önkormányzatunk - tekintettel arra, hogy a HHG-ban tulajdonos - a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 9. § kb) pontja alapján mentesül, így a velük történő 

szerződéskötésnek akadálya nincs. 

Az új szerződések tervezetét a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 

rendelkezései, valamint országos szakmai szervezet iránymutatása alapján, a HHG 

elkészítette, az némi pontosítás után az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A közszolgáltatási szerződés-tervezet előkészítésével egyidejűleg felülvizsgáltuk a 14/2013. 

(V. 2.) önkormányzati rendeletet a települési hulladékgazdálkodásról.  
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Pontosítottuk a fogalmakat, összhangba hoztuk a rendeletben használt előírásokkal. Változik a 

díjfizetés rendje, beiktattuk a szelektív hulladékgyűjtés helyi szabályait is.  

Az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény végrehajtási rendeletei alapján változtak a 

hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó szabályok is.  

Az új szabályok egyike az, hogy az országos és területi terveket követően, legalsó szinten a 

helyi tervek helyett a közszolgáltató által elkészített tervek kerültek beemelésre. 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. elkészítette a működési területre vonatkozó 

közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tervet.  

Az önkormányzat 31/2004. (IX. 29.) rendelete a települési hulladékgazdálkodási tervéből 

okafogyottá vált, hatályon kívül helyezése indokolt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2014. június 12. 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2014. (VI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. az előterjesztés mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

elfogadja. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelemszerűen, 2014. július 1.  

Felelős:  Tóth József polgármester 
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Előterjesztés 1. számú Melléklete 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezet 

 

amely létrejött egyrészről 

Név:      Polgár Város Önkormányzata 

Székhely:     4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Adószám:    15728599-2-09 

KSH azonosító:   15728599-8411-321-09  

Bankszámlaszám:    61200216-11052733 

Számlavezető pénzintézet:   Polgári Bank Zrt.  

Képviseli:     Tóth József polgármester 

 

mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 

 

Név:      Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

Rövid név:     HHG Nonprofit Kft.   

Székhely:     4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. 

Cégjegyzékszám:    09-09-010851 

KSH azonosító:   13321134-9002-113-09 

KÜJ azonosító:   101326991 

KTJ azonosító:   100727864 

Adószám:     13321134-2-09 

Bankszámlaszám:    10201006-50250097-00000000 

Számlavezető pénzintézet:  Kereskedelmi és Hitelbank 

Képviseli:     Will Csaba, Kathy Zsigmond ügyvezetők  

 

mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

  

Preambulum
 

 

1. Felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a kötelező pályázati 

eljárás mellőzésével, a felek konszenzusa alapján jött létre. 

 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés alapján, Polgár Város 

Önkormányzatának közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtését és 

elszállítását, települési szilárd hulladék szelektív gyűjtését és elszállítását, a települési szilárd 

hulladék kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a szerződés hatályának fennállása alatt a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató kizárólagos jelleggel végzi. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében begyűjtött 

és elszállított hulladékot a HHG Nonprofit Kft. által üzemeltetett Hajdúböszörmény Czégényi 

úti (hrsz: 01329/4) hulladékkezelő műben.) kerül kezelésre, hasznosításra vagy 

ártalmatlanításra. 

 

A szerződés célja 

 

A jelen megállapodás célja, hogy a felek kapcsolatára irányadó, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény), a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződési rendelet), a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályiról szóló 

64/2008.(III.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Díjrendelet), valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok által meghatározott keretek között szabályozza a települési 

önkormányzat által kötelezően ellátandó települési szilárd hulladék begyűjtésére irányuló 

tevékenységét, az Önkormányzat, ezen tevékenység ellátása érdekében vállalt finanszírozási 

kötelezettségét, a Közszolgáltató hulladékkezelési tevékenységét, a Közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó szerződéses kapcsolatának lényegi elemeit, beleértve a közszolgáltatás 

ellenértékeként a vonatkozó törvényi/miniszteri szabályozásban meghatározott díj 

megfizetésének szabályait. 

 

1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése  

 

A közszolgáltatási tevékenység: 

 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, 

elszállítása, kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátása; 

 

- az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék 

évente kétszeri, valamint a karácsonyfák évi egyszeri – a Közszolgáltató által meghatározott 

időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtése és a 

Közszolgáltató általi elszállítása; 

 

- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok 

elszállítása, kezelése; 

 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 

fenntartása, üzemeltetése a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület 

települési önkormányzatának rendelete - által meghatározott tartalommal és keretek között. 

 

A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített 

gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak 

rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres 

elszállítása, a gyűjtőhelyek, előkezelő, illetve hasznosító telepek, továbbá a települési hulladék 

ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése. 

 

Közszolgáltató a szerződés szerinti feladatainak saját eszközeivel, berendezéseivel és 

létesítményeivel tesz eleget. 

 

Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is. 

 

Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Hulladéktörvény és más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, 

amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény 

erejénél fogva - kötelező. 
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2. A szerződés szerinti közszolgáltatási terület 

 

A Polgár város teljes közigazgatási területe, amelyen belül az 1. pont szerinti 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi. 

 

3. A szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama 

 

A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. 

december 31-ig köteles ellátni, mely meghosszabbítható legfeljebb 10 év időtartamra.  

 

4.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei 

 

A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. 

törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges 

követelmények alapján, az alábbiak szerint határozzák meg a szerződő felek. 

 

A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által meghatározott 

minősítési osztály: C/1. 

A Közszolgáltató minősítési besorolása: C 

Minősítési osztály: I. 

Kiadás dátuma: 2013. december 7. 

Közlés és jogerőre emelkedés dátuma: 2013. december 7.  

Időbeli hatálya lejárta: 2014. december 7. 

Minősítő okirat iktatószáma: 5827-4/2013. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: KOZSZOLG_046/2013. 

 

A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatáshoz a Hulladéktörvényben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai 

és személyi feltételeket biztosítani. 

 

Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz 

kapcsolódó, a Hulladéktörvény és végrehajtási rendelete szerinti környezetvédelmi biztosítást 

kötni. 

 

5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

Szerződő felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a 

Hulladéktörvény és végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok 

rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás 

országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit. 

 

Önkormányzat kötelezettségei különösen: 

 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatása, a Hulladéktörvény 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel; 
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b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 

közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése; 

 

c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való 

összehangolásának elősegítését; 

 

d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére 

szolgáló helyek és létesítmények meghatározása; 

 

e) A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati 

tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában; 

 

A Szerződő felek megállapítják, hogy a Hulladéktörvény 35. §-a szerinti települési 

önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési 

önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjkedvezmény elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az önkormányzat 

kötelezettsége. 

A Szerződő felek megállapítják, hogy a hulladékkezeléssel érintett ingatlanhasználók 

személyes adatait az önkormányzat térítésmentesen bocsátja a Közszolgáltató részére, az 

alábbi adatsorral: neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme. Ezt minden év 

március 31-ig frissíti. A díjfizetés alól mentesülő ingatlanhasználó adatairól az Önkormányzat 

havi frissítésű adatot szolgáltat a Közszolgáltatónak.  

 

Közszolgáltató kötelezettségei különösen: 

a) a szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása 

 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, 

módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített 

gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja; 

 

c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a 

minősítő okirat szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása; 

 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 

jármű-, gép-, eszköz-, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakember alkalmazása; 

 

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és 

karbantartások elvégzése; 

 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott 

helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása; 

 

g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek 

működtetése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti 

tájékoztatása; 
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h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető 

ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése; 

 

i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosítása; 

 

j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének 

megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala. 

 

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében 

az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 

- Adminisztratív feladatok: 

a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés, 

b) adminisztráció, nyilvántartás, 

c) adatbázis-kezelés, 

d) jogi ügyvitel. 

 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése. 

 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi 

szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, 

megszüntetése. 

 

- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatást igénybevevők hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása 

és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az 

ügyfélszolgálatot a Közszolgáltató székhelyén kell működtetni.  

 

Az ügyfélszolgálat főbb feladatai: 

a) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése, 

b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, 

c) számlareklamációk kezelése, 

d) személyes ügyfélszolgálat működtetése, 

e) telefonos ügyfélszolgálat működtetése, 

f) internetes honlap működtetése. 

 

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a 

települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat 

rendeletében meghatározott módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben, kormányrendeletben 

vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott esetekben szüneteltethető vagy 

korlátozható. Ha Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az 

Önkormányzat mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási 

körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással 

rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható és ilyen módon a szolgáltatás a 

szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. 
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A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás 

szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 

 

Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltató által 

rendszeresített zsákban kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató nem köteles a hulladék 

gyűjtésére, elszállítására, kezelésére. Ebben az esetben köteles az edényzeten értesítést hagyni, 

melyben a Közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a szabályos edényzet 

használatára.  

 

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Hulladéktörvény alapelveit 

kell érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a 

költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a 

keresztfinanszírozás tilalmának elvét. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat közvetlenül 

nem vesz részt. 

 

A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, 

melyet a közszolgáltatást igénybe vevő vagy igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóktól 

közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj). 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével, a szabályozásért felelős 

miniszter rendeletben állapítja meg. 

 

A Közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti 

tevékenységéhez szükséges. A Közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában 

és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a 3.3. pontban 

foglaltaktól eltérően - 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a Hulladéktörvény 91. §-

ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére 

vonatkozó előírásokra. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, 

valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei 

 

A Közszolgáltató kéthavi szolgáltatási díjról állít ki számlát, melyeket kettő havonta postáz az 

ingatlanhasználóknak a számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok 

előírásainak figyelembevételével. 

 

A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni. 

 

A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után - a Polgári Törvénykönyvben és a közüzemi 

szerződésben foglaltaknak megfelelően - jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget 

érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben. 
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A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében az 

ingatlanhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás 

behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét 

terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 

behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 

A Közszolgáltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles a közszolgáltatási 

díjjal késedelembe esett közszolgáltatás igénybevevőjét - postai levél útján, a díjhátralék 

keletkezését követő 30 napon belül - írásban felhívni, a díjfizetési kötelezettségének 

elmulasztására és felszólítani annak teljesítésére. 

 

A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. 

nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a 

jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő 

behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi. 

 

8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és 

azok elszámolási szabályai 

 

A Közszolgáltató a szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb 

hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 

meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. 

 

Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez 

nem veszélyezteti a szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes 

körű ellátását. 

 

A keresztfinanszírozás tilalmának elvéből következően, a Közszolgáltató 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem 

tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső, egyéb gazdasági 

tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét. 

 

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is 

végez a Közszolgáltató, az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles 

vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a 

keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az által ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek 

bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől, 

költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén, a 

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett 

tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt 

önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább 

önálló mérleget és eredmény kimutatást jelent. 
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9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-

hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások 

 

A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a szerződéssel vállalt 

közszolgáltatás folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen. 

 

A Közszolgáltató köteles az Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és 

egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni. 

 

A Közszolgáltató köteles biztosítani az Önkormányzat részére, hogy az Önkormányzat 

közvetlenül vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse a 

Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a szerződésben vállalt kötelezettségei 

teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy önkormányzat, vagy 

képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot 

rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan 

vagy ismétlődő megzavarásával. 

 

10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben részletezett közszolgáltatás 

ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők 

igénybevételére. 

 

A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha 

saját maga teljesített volna. 

 

11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések 

 

A Szerződő felek a szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a 

jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával. 

 

A szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei 

érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a 

lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 
 

12. A szerződés megszűnése 

 

A szerződés megszűnik: 

a) a szerződés szerinti időtartam elteltével, 

b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c) felmondással, 

d) a felek közös megegyezésével. 

 

Az Önkormányzat a szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon 

túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató: 
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a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó 

jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette és ennek 

tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, 

 

b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette,  

 

c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ 

által kiállított minősítő okirattal. 

 

A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a 

szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan 

megsérti és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás teljesítését. 

 

Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a másik fél írásban és részletesen köteles 

tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, 

szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses 

kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a 

szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 

Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik 

fél jogosult a szerződést felmondani. 

 

A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 

13.A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, 

(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az 

Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás 

más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására. 

 

A szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő 

ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja. 

 

14.Vegyes és záró rendelkezések 

 

A szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, 

érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a 

felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra 

jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett 

dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag szerződés céljaira 



használják fel és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a 

feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az 

üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat 

az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már 

ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles 

körben ismertté, vagy megismerhetővé. 

 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését 

hatóságok, állami, önkormányzati szervek - beleértve az OHÜ-t is - számára biztosító 

rendelkezésekre 

 

A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges 

engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

A felek képviselői kijelentik, hogy a szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással 

rendelkeznek. 

 

A szerződés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. tulajdonosi taggyűlésének 

…/2014. számú határozatával együtt érvényes.  

 

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés valamennyi pontját elolvasták, megértették, 

tudomásul vették és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá, hogy azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírnak.  

 

 

 

Kelt: Polgár, 2014. június ….. 

 

 

 

 

 

  Tóth József     Will Csaba, Kathy Zsigmond 

  polgármester        ügyvezetők 
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Előterjesztés 2. számú Melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

……/2014. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Polgár Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 35. § a) – g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) 

bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, 

valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A közszolgáltatási terület a település közigazgatási területével megegyező.  

 

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési 

hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a Polgár Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) és a vele hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

kötött Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 

1. sz.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) hulladékgazdálkodási tevékenységére. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes-, jogi személyekre és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a Tv. szerint 

ingatlantulajdonosnak (a továbbiakban: ingatlanhasználó) minősülnek. 

 

Általános rendelkezések 

2. § 

(1) Az Önkormányzat a települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes 

elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett közszolgáltatás útján 

gondoskodik.  

 

(2) Polgár város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató a Közszolgáltató.  

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlanhasználó az e rendeletben 

meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy hatósági határozat eltérően 

nem rendelkezik. 

 

(4) Az Önkormányzat a közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat önálló 

rendeletben szabályozza. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

3. § 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki: 
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a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató 

szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben 

gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 

rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 

 

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék 

évente kétszeri, valamint a karácsonyfák évi egyszeri − a Közszolgáltató által meghatározott 

időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén − történő begyűjtésére és a 

Közszolgáltató általi elszállítására; 

 

c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd 

hulladék elhelyezésére, a térségi hulladéklerakó-telep működtetésére és üzemeltetésére. 

 

(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik 

a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosítási Társulásban résztvevő 14 települési 

önkormányzattal. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 

4. § 

(1) A Közszolgáltató tevékenységét közszolgáltatási szerződés alapján, a hatályos 

jogszabályok szerint, valamint e rendelet figyelembevételével látja el. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között – a 

Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó szabályai szerint  – szerződéses jogviszony 

jön létre. 

 

(3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, 

hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

 

(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és rendjéről a Közszolgáltató az 

ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.  

 

5.§ 

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

a) 120 literes szabványos tároló; 

b) 1100 literes szabványos tároló; 

c) szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas tároló. 

 

(2) A közszolgáltatás körében egyedi jelölésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák 

használható. 

 

(3) A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását: 

a) a konténeres gyűjtőedények esetében a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, 

b) gyűjtőedényes és zsákos gyűjtésű helyeken heti egy alkalommal végzi. 

 

(4) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a 
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közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben: 

 

a) a szelektíven és a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló 

jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és 

elszállítása, 

 

b) ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 

lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente kétszeri, valamint a karácsonyfák évi 

egyszeri – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 

elszállítása,  

 

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és 

elszállítása. 

 

(5) Közszolgáltató legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező 

elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. 

 

 

Üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó részéről történő 

közszolgáltatás szüneteltetés 

6. § 

(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan nyilvántartásban üdülőként bejegyzett 

ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a Közszolgáltatótól írásban kérheti a 

közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetés a bejelentés napjától maximum 6 hónapig 

tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a szüneteltetés időtartama alatt az 

ingatlant nem használja.  

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a 

szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a 

Közszolgáltatónál.   

 

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.  

 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem 

használja az ingatlanát azzal, hogy a szüneteltetés időtartama a 6 hónapot meghaladja.   

Az ingatlanhasználó joga és kötelességei 

7. § 

(1) A heti egy alkalommal szervezett közszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles igénybe 

venni. 

 

(2) A hulladékot a Közszolgáltató által megadott szállítási napon, elszállítás céljából, annak 

rendelkezésére kell bocsátani. A háztartási hulladékot tartalmazó edényt az ingatlan előtti 

közút mellé kell kitenni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén 

belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület-

használati engedély alapján lehet. 
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(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a közterületen, a begyűjtést végző 

gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb 

a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 

engedélyezett elhelyezést.  

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie. A települési 

hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és 

ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és 

elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyével. 

 

8. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.  

 

(2) A hulladékgyűjtő edényben tilos elhelyezni veszélyes hulladékot (állati tetem, trágya, jég, 

hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék), olyan hulladékot, 

amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a 

gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során 

veszélyeztetheti a környezetet. 

 

9. § 

(1) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 30 napon belül 

írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.  

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles írásban 3 nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, 

ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű 

hulladék kezelése várható.  

 

(3) A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra 

vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához 

alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt 

rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni.  

 

10. § 

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, 

hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

 

(2) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 

30 kg, 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 300 kg lehet. 

  

(3) 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, a tulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt 

üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt 

megtéríteni. 
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(4) Az ingatlanhasználó, akinek az ingatlanán hulladék keletkezik és akinek az ingatlana 

egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 

bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként, köteles a háztartási szilárd 

hulladékát a gazdálkodóként tevékenysége során keletkező hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 

és arra közszolgáltatást igénybe venni. 

 

A közszolgáltatási díjfizetés 

11. § 

 

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

igénybevételéért az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy a 

Közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  

 

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles 

fizetni.  

 

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, 

amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 7. § (1) 

bekezdése alapján szünetelt.  

 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő 

által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig 

kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton. 

 

(5) Ha az ingatlanhasználó a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg 

és díjhátraléka keletkezik, akkor a Közszolgáltató a 30 napon belül küldött fizetési 

felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a 

számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az 

adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a 

közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Közszolgáltató.  

 

(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon 

belül köteles bejelenteni. 

 

(7) A hulladékszállítási közszolgáltatásért az ingatlanhasználó szolgáltatási díjat köteles 

fizetni, melyről a számlát külön megállapodás alapján a Közszolgáltató állítja ki.   

 

(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Közszolgáltató az ingatlanhasználó 

számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja. 

 

(9) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Közszolgáltatót illeti meg.  

 

12. § 

 

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 

meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonal és az e rendeletben meghatározott kötelező 
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gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont 

változik, arról a Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket értesítenie. 

 

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a településen:  

hetente egyszer, 1 darab, 120 literes edényzet ürítése ingatlanonként, 

havonta egyszer, 1 db, 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítése 

ingatlanonként.  

 

(3) A konténeres gyűjtőedények elszállítási gyakorisága az egyedi szerződések szerinti 

időpontokban történik.  

 

Hulladékgazdálkodási díjkedvezmény 

13. § 

(1) Legfeljebb két, legalább 65 éves, egyedül élő személy által lakott, két önálló, 50 méteres 

körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében a települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás közösen is igénybe vehető, ha a két háztartásban keletkező heti 

hulladékmennyiség összesen nem haladja meg a 120 litert.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a 

gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a 

szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját melyik 

ingatlanhasználónak kell kiszámlázni. A díjkedvezmény összegét az Önkormányzat a 

Közszolgáltató részére fizeti meg.  

 

A Közszolgáltató jogai és kötelességei 

14. § 

(1) A Közszolgáltató köteles: 

 

a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkező hulladékot rendszeresen elszállítani a 

hulladéklerakó telepre, annak ártalmatlanításáról a környezetvédelmi szabályok megtartásával 

gondoskodni, 

 

b) a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a 

közszolgáltatást folyamatosan és teljeskörűen ellátni, 

 

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű gépjárművet, gépet, 

eszközt, berendezést biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert 

alkalmazni, 

 

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni, 

 

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére a Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz. 

alatti hulladéklerakó helyet és létesítményeit igénybe venni, 

 

f) a hulladékgazdálkodással összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és 

meghatározott nyilvántartási rendszert működtetni, 

 

g) az ingatlanhasználó számára – hirdetményben közzétett helyen és időpontban – 

ügyfélszolgálatot és hatékony tájékoztatási rendszert működtetni. 
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(2) Amennyiben a szolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon a szállítás 

kimarad, 48 órán belül minden esetben gondoskodni kell a hulladék elszállításáról. 

 

(3) A Közszolgáltató jogosult a  települési hulladék elszállítását megtagadni, ha: 

 

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a Közszolgáltatótól átvett 

gyűjtőedényben vagy más gyűjtőeszközben kerül kihelyezésre, 

 

b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az 

ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető, 

 

c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás 

során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 

begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés 

során veszélyeztetheti a környezetet, 

 

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt 

nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd 

hulladéknak, 

 

e) A kihelyezett gyűjtőedény a 10. § (2) bekezdés szerinti tömeget meghaladó mennyiségű 

hulladékot tartalmaz. 

 

(4) A gyűjtőtartály kiürítését a Közszolgáltatónak az elvárható gondossággal kell végeznie. A 

gyűjtőtartályban okozott károkat köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben a 

meghibásodás a Közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az 

esetben a Közszolgáltatónak a karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára gyűjtő-

edényzetet, illetve zsákot kell biztosítania térítésmentesen a tulajdonos részére.  

 

(5) A gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a 

Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

A lomtalanítás szabályai 

15. § 

(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évi két alkalommal 

− külön díj felszámítása nélkül − gondoskodik. Ugyancsak e tevékenység keretében évente 

gondoskodik a karácsonyfa összegyűjtéséről. 

  

(2) A települési hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt 

időpontban és helyre helyezheti ki elszállítás céljából. 

 

(3) Az elszállítandó települési hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 

baleset vagy károkozás veszélyével. 

 

(4) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról, a végrehajtás módjáról a 

Közszolgáltató kettő héttel korábban értesíti a lakosságot. 

 

Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok  
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16. § 

 

(1) A város közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési módok: 

a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtés;  

A településen kiépített szelektív hulladékgyűjtő szigetek az alábbiak: 

Hunyadi utca – Dózsa Gy. utca sarka, Móricz Zs. utcán a Templomkert mögött, 

Szabadság utcán a Kálvária-domb mellett, Táncsics utcán a Kálvária-domb 

végében, Hajdú utcán a benzinkút mellett, Árpád utca – Arany J. utca 

elágazásában, Kolozsvári utca – Mátyás utca – Alkotmány utca kereszteződésében, 

Művelődési Ház mögött.  

 

b) a Közszolgáltató által házhoz menő szeletív hulladékgyűjtés.  

 

 

(2) A hulladékgyűjtő szigetek papír-, műanyag- és üveghulladék elhelyezésére alkalmasak.  

 

(3) A papír-, és műanyag hulladékot tartalmazó konténerek ürítése hetente egy alkalommal – 

keddi napon – történik, a Közszolgáltató által üzemeltetett járművel. Az üveghulladékot 

tartalmazó konténerek ürítése szerdai napokon történik.  

 

(4) A konténerbe csak az azon megjelölt hulladék-fajta helyezhető el.  

 

(5) A konténerek környezetében hulladék elhelyezése tilos.   

 

 (6) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az adott utcák ingatlanhasználói a 

közszolgáltató által meghatározott gyűjtési napokon a Közszolgáltató által biztosított 

gyűjtőedényben tehetik ki közterületre a vegyesen gyűjtött papír, műanyag és fém 

hulladékokat. Településünkön biztosított a házi komposztálás a Közszolgáltató által biztosított 

komposztáló edényben, melyben konyhai és kerti hulladékok gyűjtése, komposztálása 

biztosított.  

 

Adatvédelmi rendelkezések 

17. § 

(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató 

nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. 

 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok 

kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

 

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 

személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási 

szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás 
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fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat 

megsemmisíti. 

 

(6) Az adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének megállapítása, a közszolgáltatási díj 

beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

 

Záró rendelkezések 

18. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a hatályát veszti a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, valamint a települési 

hulladékgazdálkodási tervről szóló 31/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelet.  

 

 

Polgár, 2014. június 26.  

  

 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2014…………… 

 

 

    dr. Váliné Antal Mária 

       címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


