
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2017. (II. 15.) rendelet-tervezete 
 

Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről 
 
Szajol Község Önkormányzatának 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, 
valamint a 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) Szajol Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben 
foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását 
szervezi, a települési hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására, 
tárolására, hasznosítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen 
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a település tisztaságának biztosítása, a 

közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a 
településen keletkezett hulladék folyamatos és biztonságos elszállítása, 
kezelése és ezen tevékenység folyamatos ellenőrzésének biztosítása. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 
2. §. A rendeletben használt fogalmak értelmezése tekintetében a Ht. 2. §-ában 

foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
 
3. §. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlantulajdonosra és 

használóra (továbbiakban: együtt tulajdonos) függetlenül attól, hogy a 
tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, vállalkozó. 
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(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb 
szilárd halmazállapotú, visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra, a 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatás ellátására, a közigazgatási területen lévő minden ingatlanra, 
ahol szilárd hulladék keletkezik. 

 
 (3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra. 
 
 (4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló szabályokat külön önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 

 
 

II. Fejezet 
 

Az önkormányzat feladatai 
 
4. §. (1) Az Önkormányzat feladata különösen: 
 

a) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres 
összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

 
b) a települési hulladékokkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

teljesítésére szolgáltató kijelölése, a szolgáltatóval szerződés megkötése. 
 

 (2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 
megvalósítása során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja 
a szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztését. 

 
(3) A települési szilárd hulladék elhelyezése a Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer létesítményeiben történik. 
 
 

A közszolgáltatást ellátó közszolgáltató kiválasztása 
 
5. §.(1) Szajol település közigazgatási területén a szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás ellátásával az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
(Szolnok, József Attila út 85.) (továbbiakban: közszolgáltató) szolgáltatót 
bízza meg a 2017. január 11-én aláírt közszolgáltatási szerződés alapján. 

 
 (2) A közszolgáltatási szerződésnek kifejezetten tartalmaznia kell annak a 

ténynek a rögzítését, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft., 
mint közszolgáltató, vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését. 
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 (3) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
jogosult ellenőrizni a közszolgáltató tevékenységét és dönteni a szerződés 
teljesítésének folytatásáról, módosításáról vagy felmondásáról. 

 
 

III. Fejezet 
 

A közszolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele 

 
6. §. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást 

igénybe venni. 
 

(2) A helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató és a tulajdonos közötti 
jogviszonyt a rendszeres háztartási szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

 
 (3) A helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről 

a tulajdonost a közszolgáltatónak írásban értesítenie kell. 
 
 (4) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

közszolgáltató a tulajdonost – a változás bekövetkezte előtt legalább harminc 
nappal – írásban értesíteni köteles. 
Ha a helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli 
okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének 
egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 

 
 (5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet mindenkor a 

vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt környezetvédelmi, 
közegészségügyi, műszaki és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

 
 

A közszolgálati ellátás és igénybevétel rendje 
 
7. §. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 
 

a) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak 
tárolóedénybe történő áthelyezéséről, 

 
b) a tárolóedények minden hét csütörtök napján az ingatlan elé maximum 1 

m-re a szállítási útvonal szélétől történő kihelyezéséről, abban az esetben 
is, ha a hulladék elszállítás napja ünnepnapra, vagy munkaszüneti napra 
esik. 

 
c) burkolatlan utakon a hulladék gyűjtése a kijelölt konténertárolóban 

történik. 
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d) az Alamand dűlő, a Gátőr út és a Tisza út holtág melletti ingatlanjairól a 
hulladék elszállítás április 1-től szeptember 30-ig, minden hét szombati 
napján történik. 

 
 (2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell 

eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító 
járműbe való ürítésekor ne szóródjon szét, környezetterhelést ne idézzen elő. 

 
 (3) a) A települési szilárd hulladék gyűjtése a közszolgáltatást végző által 

biztosított 120 liter űrtartalmú, szabályos hulladékgyűjtő edényben 
történik, melyeket az ingatlantulajdonosok rendelkezésére bocsát. A 
gyűjtőedénybe legfeljebb 30 kg hulladék helyezhető el. 

 
 b) A tárolóedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű 

használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról a tulajdonos köteles 
gondoskodni. 

 
 (4) A hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon belül kell elhelyezni. A gyűjtő 

edényzetet a szállítási nap kivételével közterületen elhelyezni nem lehet. 
 
 (5) A lakossági ingatlanhoz nem köthető szilárd hulladék elhelyezésére az 1100 

liter űrtartalmú gyűjtőedények szolgálnak, amelybe legfeljebb 300 kg 
hulladék helyezhető el. 

 
 (6) Nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező 

háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék 
szervezett gyűjtéséről és szállításáról (lomtalanítás) szükség szerint, de 
legalább évente egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik. 

 
 (7) A gyűjtőedények beszerzéséről, szükség szerinti pótlásáról és a tulajdonos 

részére történő átadásról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
 (8) A tulajdonos köteles a hulladékot tartalmazó edényt az átadási helyre 

(ingatlan előtti közterület) legkésőbb a gyűjtés napján kihelyezni és a 
hulladékot a szállítási napon, az elszállítás érdekében, a közszolgáltatást 
végzőnek átadni, konténeres közszolgáltatásnál a konténerben elhelyezni. 

 
(9) Amennyiben a keletkezett háztartási hulladék a rendszeresített gyűjtőedénybe 

nem fér bele, a többlet a közszolgáltató által biztosított, a kereskedelmi 
forgalomban kapható hulladékzsákban (továbbiakban: gyűjtőzsák) kerülhet 
összegyűjtésre és átadásra, amely zsák fogyasztói ára az elszállítás költségét is 
tartalmazza. 

 
 (10) Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő 

módon -, az ingatlanon vagy közterületen felhalmozni, ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezni, kezelni. 
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 (11) A szilárd hulladék gyűjtő edényes közszolgáltatásának rendje – e rendelet 1. 
sz. mellékletében felsorolt utak, utcák, mentén elhelyezendő valamennyi 
ingatlanra érvényes. 

 
 (12) A szilárd hulladék konténeres közszolgáltatásának rendje – e rendelet 2. sz. 

mellékletében felsorolt közigazgatási területen elhelyezkedő valamennyi 
ingatlanra érvényes. 

 
 (13) A használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok és egyéb, a háztartásban 

keletkező veszélyes hulladék (festékmaradékok, lejárt szavatosságú 
gyógyszerek, növényvédő szerek és azok göngyölegei, számítástechnikai 
eszközök) tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladék 
elkülönített gyűjtését megoldani, azokat a veszélyes hulladék átvételére 
jogosultnak, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint 
átadni. 

 
 

IV. Fejezet 
 

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása 
 
8. §. (1) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását ha: 

a) az nem a rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett gyűjtőtartályban vagy 
gyűjtőzsákban kerül átadásra, vagy a gyűjtőedény esetében megállapított 
súlytömeget jelentősen meghaladja 

 
b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan 

tulajdonosának felróható okból – nem üríthető 
 
c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítést, illetve a szállítást végző 

személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben 
vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve 
ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet 

 
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, 

robbanó, folyékony vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem 
ártalmatlanítható és nem minősül jelen rendelet szabályai szerint települési 
szilárd hulladéknak 

 
(2) A közszolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladék el 

nem szállításának okáról. 
A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy 
megszüntetéséről gondoskodni. 
Amennyiben a tulajdonos kötelezettségének nem tesz eleget, a közszolgáltató, 
a tulajdonos költségére és felelősségére, az elszállítás megtagadására okot adó 
körülményt megszüntetheti. 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 
9. §. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételére köteles. 

 
 (2) A tulajdonos a közszolgáltatási díjat az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: 
koordináló szerv) által negyedévente kiállított számla alapján, utólag köteles 
megfizetni. 

 
 (3) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonost terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 
 
 (4) Előzetes írásbeli bejelentés alapján szüneteltethető a szolgáltatás kötelező 

igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki 
sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatás 
igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a szüneteltetés teljes 
időtartamának megjelölésével a tulajdonos legalább 30 nappal megelőzően, 
írásban köteles bejelenteni a Szajoli Polgármesteri Hivatalnál. 

 
 (5) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az 

ingatlantulajdonosnak átadott gyűjtőtartályok űrtartalmát és amennyiben az 
adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt, a közszolgáltató 
jogosult a szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállítására, és a tényleges 
szolgáltatásának megfelelő összegű többletdíj számlázására. 

 A többletigényt az ingatlantulajdonosnak előre, írásban kell bejelenteni a 
közszolgáltatónak. A többletszállítás tényéről a tulajdonost a szállítással 
egyidejűleg értesíteni kell. 

 
 

V. Fejezet 
 

A közterületek tisztántartása, valamint az elhagyott hulladékokra vonatkozó 
szabályok 

 
10. §. (1) Az ingatlanon elhagyott hulladékokra vonatkozó kezelési kötelezettség a 

hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező 
bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli. 

 
(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén, a közterületen elhagyott hulladék 

elszállításáról, a közszolgáltatás keretén belül, a Szajoli Polgármesteri 
Hivatal gondoskodik. 
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 (3) A tulajdonosokra és a települési önkormányzatra háruló közterület 
tisztántartási feladatokat - a külön jogszabályokban meghatározottaknak 
megfelelően - az Önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. 

 
 

Záró rendelkezések 
 
11. §. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 (2) E rendelet hatálybalépésével a 25/2008. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 

 
 
 
Szajol, 2017. február …… 
 
 
 
 

     Szöllősi József      Dr. Bartók László 
                 polgármester       jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
 

a 120 literes gyűjt őedényes települési szilárd hulladék közszolgáltatás 
igénybevételére. 

 
 
Ady Endre út 
Akácfa út 
Áfor út 
Állami Gazdaság 
Állomás út 
Arany János út 
Árpád köz 
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 
Bartók Béla út 
Batthyány Lajos út 
Béke köz 
Bekötő út  
Bem apó út 
Bercsényi Miklós út 
Bocskai István út 
Csillag út 
Damjanich János út 
Dankó Pista út 
Debreceni út 
Diófa út 
Dózsa György út 
Egressy Béni út 
Erdei Ferenc út 
Erkel Ferenc tér 
Felső föld 
Fő út 
Gábor Áron út 
Gárdonyi Géza út 
Gerle út 
Gólya út 
Gyöngyvirág út 
Győzelem út 
Halász út 
Honvéd út 
Hunyadi János út 
Ibolya út 
Jókai Mór út 
József Attila út 
Károlyi Mihály út 
Keleti Károly út 

Keszeg út 
Kinizsi Pál út 
Kodály Zoltán út 
Kossuth Lajos köz 
Kossuth Lajos út 
Kölcsey Ferenc út 
Köztársaság út 
Malom út 
Mártírok út 
Marx Károly út 
Mátyás király út 
Mátyás köz 
MÁV őrház 
Mikszáth Kálmán út 
Móricz Zsigmond út 
Munka út 
Napsugár út 
Nefelejcs út 
Orgona út 
Pacsirta út 
Petőfi Sándor út 
Radnóti út 
Rákóczi Ferenc út 
Rozmaring út 
Rózsa út 
Rózsák tere 
Széchenyi István út 
Szegfű út 
Szél út 
Szent István király út 
Szolnoki út 
Szőnyi Márton út 
Táncsics Mihály út 
Tölgyfa út 
Tulipán út 
Vásárhelyi Pál út 
Vécsey Károly út 
Vörösmarty Mihály út 
Zrínyi Ilona út 



2. sz. melléklet 
 
 

Az 1100 literes gyűjt őedényes (utcai konténeres) települési szilárd hulladék 
közszolgáltatás igénybevétele. 

 
 
- Kölcsey út 45. Főzőkonyha 
- Sportcsarnok 
- Tisza út 
 
Április 1. és szeptember 30. közötti naptári időszakban 
- Alamand dűlő 
- Gátőr út 
- Tisza út zártkerti ingatlanok esetében 
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Indokolás 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

1-3. §-okhoz 
 
A rendelet célját, a központi jogszabály által tartalmazott értelmező rendelkezésekre történő 
visszautalást, valamint a rendelet hatályára vonatkozó szabályokat tartalmaz. 
 

4.§-hoz 
 
Az Önkormányzat, mint a közszolgáltatásért felelős feladatait tartalmazza. 
 

5.§-hoz 
 
A közszolgáltató személyére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

6-7.§-okhoz 
 

A közszolgáltatás kötelező igénybevételével, valamint az igénybevétellel kapcsolatos 
szolgáltatói és tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket részletezi. 

 
8.§-hoz 

 
Azon rendelkezéseket tartalmazza, amely esetekben lehetőség van a közszolgáltatás 
ellátásának megtagadására. 
 

9.§-hoz 
 
A közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét külön magasabb jogszabály állapítja meg, így ezen 
§. A kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza. 
 

10.§-hoz 
 
A közterületek tisztántartásával, valamint a tulajdonoshoz nem köthető hulladék elszállítására 
és elhelyezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

11.§-hoz 
 
Hatályba léptető, valamint hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Szajol, 2017. február …… 
 
 

    Szöllősi József                                                                Dr. Bartók László  
                 polgármester                                                                               jegyző 


