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8/2016. (III. 18.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
 

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, továbbá 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

 

1. A rendelet hatálya  
 

1. § (1) Nyírmeggyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Nyírmeggyes település közigazgatási területére (a továbbiakban: közszolgáltatási 

terület) kiterjedően biztosítja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) – és e rendelet – szerinti rendszeres hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását.  
(2) A rendelet hatálya a közszolgáltatási területen kiterjed minden 
ingatlanhasználóra, továbbá – ide értve a teljesítési segédet és a közreműködőt is – 
a közszolgáltatási területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződés 
szerint végzőre (a továbbiakban: Közszolgáltató) és a Közszolgáltató által ellátott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra (a továbbiakban: közszolgáltatás), valamint 
a közszolgáltatás körébe tartozó anyagokra és tárgyakra. 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a települési hulladéknak (a továbbiakban: 
hulladék) nem minősülő hulladékra és az azzal kapcsolatos tevékenységekre, 
valamint a nem rendszeres – hanem ideiglenes, vagy rendkívüli ellátás keretében, 
külön jogszabályi rendelkezések szerint nyújtott – közszolgáltatásra.   
(4) Ha a hulladék keletkezési helye a közszolgáltatási terület közterülete, úgy az 
ezzel összefüggő tevékenységre, valamint a közterületek tisztán tartására vonatkozó 
részletes szabályokat – az e rendeletben, valamint az e tevékenységekre vonatkozó 
más jogszabályokban meghatározottakon túl – külön önkormányzati rendelet állapítja 
meg.   

 
2. A közszolgáltatás tartalma 

 
2. § (1) Az 1. § (4) bekezdésére is figyelemmel a Ht. és a végrehajtására 
vonatkozó jogszabályok (a továbbiakban ezek együtt: hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok), különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 



feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr1.), a 

települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr2.), a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.), valamint 

e rendelet, továbbá e rendelet szerinti közszolgáltatási – valamint közüzemi – 
szerződés alapján kell biztosítani a település ingatlanjain keletkezett hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatást.   
(2) Az Önkormányzat a közszolgáltatás biztosításáról – a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (székhelye: 4400 Nyíregyháza, 
Benczúr tér 7.; a továbbiakban: Társulás) tagjaként, a Társuláson keresztül – kizárólag 

a Közszolgáltató (az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.; 4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) útján gondoskodik.   
(3) A közszolgáltatás ellátására a Társulásnak a Közszolgáltatóval 10 (tíz) éves 
határozott időre kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése (a 
továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján kerül sor. 

(4) A közszolgáltatási szerződés teljesítése során előállt elháríthatatlan akadály, 
műszaki meghibásodás, vagy munkaszervezési ok miatt a Közszolgáltató teljesítési 
segédet, közreműködőt vehet igénybe.           
(5) A közszolgáltatás tartalma – e rendeletben megállapított szabályok szerint – 
magában foglalja a hulladéknak: 
a) e rendelet szerinti hulladékgyűjtő edényzetben (a továbbiakban: 
gyűjtőedényzet), vagy hulladékgyűjtő zsákban (a továbbiakban: gyűjtőzsák) – 

lomhulladék esetében ezek használata nélkül – a keletkezési helyen történő 
szabályszerű összegyűjtését és a Közszolgáltató felé elszállításra való átadásáig 
történő ideiglenes tárolását; 
b) az összegyűjtött hulladék Közszolgáltató felé történő átadását és a 
Közszolgáltató által történő átvételét;  
c) az átvételt követően a gyűjtőedényzetből történő ürítését, vagy gyűjtőzsákban 
– lomhulladék esetében ezek használata nélkül – a szállítóeszközre való 
felrakodását; 
d) a Közszolgáltató által hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítását; 
e) az elszállítást követően a Közszolgáltató által történő kezelését. 
(6) 1 A közszolgáltatás ellátásáért a Közszolgáltatót – a Ht. és annak 
végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerint – szolgáltatási díj illeti meg. 

 
 

3. A közszolgáltatási szerződés 
 

3.  § (1) A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat a Ht., valamint a 
közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
határozza meg. 
(2) A közszolgáltatási szerződésben – a Ht.-ben és a Vhr.-ben a közszolgáltatási 
szerződésre vonatkozó kötelező tartalmi elemeken túl – legalább a következőket kell 

még rögzíteni: 
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a) a közszolgáltatási szerződést kötő felek képviselőjét, kapcsolattartásuk 
rendjét, nyilatkozataikat;  
b) a közszolgáltatási szerződést kötő felek, valamint a szerződéssel érintettek 
jogait, és kötelességeit; 
c) a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó szabályokat, valamint a 
szerződés megszűnésének eseteit, továbbá felmondásának szabályait; 
d) a közszolgáltatási szerződés megkötésének helyét és idejét. 
(3) A közszolgáltatási szerződés eredményes megvalósítása érdekében mind a 
Közszolgáltatónak, mind az Önkormányzatnak különös tekintettel kell lennie a 
számukra meghatározott kötelezettségek következetes és minél teljesebb körű, 
magas színvonalú teljesítésére, a nyilvánosság biztosítására, egymás, valamint a 
közszolgáltatást igénybe vevők időbeni és pontos tájékoztatására, egymás 
érdekeinek tiszteletben tartására, a partneri együttműködésre.  
(4) A nyilvánosság biztosítása érdekében a közszolgáltatási szerződést – ide 
értve annak módosítását, vagy megszüntetését is – az Önkormányzat honlapján 
(www.nyírmeggyes.hu), míg a Közszolgáltató saját honlapján köteles közzé tenni. Az 

Önkormányzat e kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy saját honlapján 
megjelenteti a közszolgáltatási szerződésnek a Közszolgáltató honlapján való elérési 
lehetőségét, útvonalát. (A közszolgáltatási szerződés a Közszolgáltató honlapján 
hozzáférhető az alábbi  linken: 
http://www.eakhulladek.hu/wp-content/uploads/2015/06/Közszolgálatiszerződés20141208.pdf)   

(5) A Közszolgáltató és az Önkormányzat – a Polgármestere (a továbbiakban: 
Polgármester) útján – egyaránt köteles egymást írásban is tájékoztatni a 

közszolgáltatást érintő eseményekről, változásokról legalább az azokat megelőző 5. 
(ötödik) munkanapig, majd azok eredményeiről 15 (tizenöt) napon belül. 

 
 

4. A közszolgáltatás igénybevétele 
  

4. § (1) 2 A Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást e rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok és – ha jogszabály, köztük e rendelet kivételt nem tesz – a 
közszolgáltatási, valamint a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti közüzemi 
jogviszonyról, a közszolgáltatás ellátásáról szóló kötelező közüzemi szerződés (a 
továbbiakban: közüzemi szerződés) szerint, az általa teljesítendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) fizetése ellenében jogosult és 

– jogszabályban meghatározott kivétellel – köteles igénybe venni.  
(2) A közüzemi szerződés – fő szabályként – írásba foglalt módon jön létre a 
Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között, de létrejöttnek kell tekinteni írásba 
foglalás nélkül is a következő tények, vagy körülmények valamelyikének fennállása, 
illetve bekövetkezte esetén: 
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó számára 
bizonyíthatóan felajánlotta, és a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére 
rendszeres időközönként bizonyíthatóan az ingatlanhasználó rendelkezésére áll, 
vagy  
b) a közszolgáltatásnak az ingatlanhasználó által történő első igénybevételekor. 
(3) A természetes személynek nem minősülő ingatlanhasználóval a közüzemi 
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szerződést minden esetben írásba kell foglalni. 
(4) 3 A közüzemi szerződésnek kötelező elemként kell tartalmaznia:  
a) a Közszolgáltató és ingatlanhasználó – mint megrendelő – adatait (felek neve, 
valamint természetes személyek esetén személyazonosító adatai, lakcíme, míg nem 
természetes személyek esetében azok székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma); 
b) a közüzemi szerződés tárgyát; 
c) a közüzemi jogviszony (a közszolgáltatás teljesítése) kezdő napját; 
d) a közszolgáltatási teljesítéssel érintett ingatlan pontos helyét, címét; 
e) a megrendelő által használható gyűjtőedényzet, vagy gyűjtőzsák (a 
továbbiakban a gyűjtőedényzet és a gyűjtőzsák együtt: gyűjtőedény) megjelölését 

űrtartalom és darabszám szerint; 
f) irányadó jogszabályként a Ht. megjelölését; 
g) a közüzemi szerződés megkötésének helyét és idejét, a szerződő felek 
képviselőinek aláírását, és nem természetes személy szerződő fél esetében 
hivatalos bélyegzője lenyomatát. 
(5) Írásba foglalt közüzemi szerződés esetében a szerződő felek közötti közüzemi 
jogviszonyra, annak kezdő időpontjára minden esetben a szerződés tartalmát kell 
irányadónak tekinteni. 
(6) Írásban megkötött közüzemi szerződés hiányában a közszolgáltatás 
tartalmáról, valamint teljesítésének rendjéről (módjáról, feltételeiről, heti gyakoriságáról, 

konkrét időpontjáról stb.), továbbá az ezekben bekövetkezett változásokról a 
közszolgáltatás megkezdése, vagy a változás bekövetkezte előtt legalább 7 (hét) 
nappal a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót igazolt módon, írásban 
értesíteni, vagy – ha a személyre szóló tájékoztatás nem lehetséges, vagy 
meghiúsult – úgy a közszolgáltatási szerződés közzétételére e rendeletben 
meghatározott szabályok szerint tájékoztatni.  
(7) Ha a közüzemi szerződés nem írásba foglalt módon jött, vagy jön létre, úgy a 
szerződés írásba foglalásáig a szerződő felek közötti közüzemi jogviszonyra – 
együttesen – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint a 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadók. A közüzemi jogviszony kezdő 
időpontjaként ebben az esetben azt a napot kell tekinteni, amelyen a Közszolgáltató 
a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és tartalmáról, valamint rendjéről az 
ingatlanhasználót bizonyítható módon írásban értesítette, vagy ha az nem 
lehetséges, úgy a közszolgáltatási szerződés közzétételére vonatkozó – e 
rendeletben meghatározott – szabályok szerint tájékoztatta. 

 
 

5. A Közszolgáltató, valamint az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
5. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási területen a közszolgáltatást a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas 
járművekkel, gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel, felszerelésekkel, telephellyel, 
szakemberekkel és az említett jogszabályokban meghatározott rendelkezések 
(szakma feltételek, követelmények, más előírások) alapján, továbbá a közszolgáltatási, 
valamint a közüzemi szerződés szerint, az ingatlanhasználó által teljesítendő 
közszolgáltatási díj fizetése ellenében, kizárólagosan és teljes körűen jogosult és – 
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az érintett ingatlanhasználó tekintetében a közszolgáltatásnak jogszabály szerinti 
szüneteltetése kivételével – köteles folyamatosan végezni.    
(2) 4 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok, továbbá a közszolgáltatási, valamint a közüzemi szerződés szabályai 
szerint, az általa teljesítendő közszolgáltatási díj fizetése ellenében jogosult és – 
jogszabályban meghatározott eset kivételével – köteles igénybe venni. 
(3) A Közszolgáltatónak és az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási 
tevékenység biztosítása, valamint igénybe vétele, továbbá egyéb jogai gyakorlása és 
kötelezettségei teljesítése során különös tekintettel kell lennie a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak – köztük e rendeletnek – a 
közszolgáltatás ellátása rendjére és módjára vonatkozó szabályai között számukra 
meghatározottak minél teljesebb körű érvényesítésére, egymás jogainak és 
érdekeinek tiszteletben tartására, s a jó partneri együttműködés megvalósítására. 
(4) A Közszolgáltató – a hulladékok átvétele során – jogosult ellenőrizni, hogy az 
ingatlanhasználó által ténylegesen használt gyűjtőedények megfelelnek-e 
mindenben (pl.: darabszám, típus, méret stb.) a közöttük létrejött közüzemi 
szerződésnek, vagy külön megállapodásnak. Eltérés észlelése esetén intézkedhet a 
jogszerű állapot helyreállítása érdekében. 
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az igénybe vételére kötelezettek felé – 
lehetőség szerint a közterület szennyezése nélkül, vagy ha az bekövetkezett, akkor 
annak általa történő megtisztításával – úgy köteles teljesíteni, hogy a gyűjtőedény 
átadás-átvételét, valamint a gyűjtőedényzet ürítését, vagy a gyűjtőzsák felrakodását, 
továbbá a hulladék elszállítását csak a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, korlátozhatja, vagy 
szüneteltetheti.  

 
5/A. § 5 (1) Az ingatlanhasználó köteles 15 (tizenöt) napon belül a Közszolgáltatónak 
bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy 
igénybevételi kötelezettsége megszűnik.   
(2) Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatát bérleti 
jogviszony, vagy más jogcím alapján átengedte és a közüzemi szerződést a bérlő 
vagy egyéb használó kötötte meg, úgy a jogviszony megszűnése esetén az ingatlan 
tulajdonosa felelős az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség teljesítéséért. 
(3) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes 
adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének 
címét megadja, míg a személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányát bemutatja 
a Közszolgáltató számára. 
(4) A Közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó  
a) gazdálkodó szervezet esetében a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá – ha elektronikus 
kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező 
– elektronikus kézbesítési címét, míg  
b) költségvetési szerv esetében a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, törzskönyvi nyilvántartási számát, 
valamint fenntartója nevét és adószámát 
adja meg a Közszolgáltató számára.  
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(5) A közszolgáltatást érintő változás bejelentése esetén a közszolgáltatás iránti 
igénybevételi kötelezettség keletkezését, vagy megszűnését bizonyító okiratok 
másolatát a Közszolgáltató részére be kell mutatni.  A Közszolgáltató a bemutatott 
dokumentumokból az általa vezetett nyilvántartásban rögzíti a változással érintett 
ingatlan tekintetében a változás jogcímét, továbbá a (3)-(4) bekezdésben foglalt 
adatokat, valamint a változás időpontját. 

 
6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
6. §  (1) Az (5) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve az 
ingatlanhasználónak az ingatlanán keletkező, s e rendelet hatálya alá tartozó 
hulladékot – ide nem értve a lomhulladékot – a Közszolgáltató által használt 
szállítóeszközhöz rendszeresített és szabványososított mérettel rendelkező 

gyűjtőedényzetben (a továbbiakban: szabványos gyűjtőedényzet) kell gyűjtenie és 

elszállításra a Közszolgáltató felé átadnia.   
(2) Az ingatlanhasználó jogosult, és – ha a Közszolgáltatóval a szabványostól 
eltérő más gyűjtőedényzet használatában írásban nem állapodott meg – köteles az 
ingatlanán keletkező  
a) vegyes hulladék gyűjtésére, valamint  
b) a vegyes hulladéktól anyagfajta szerint elkülönítetten történő hulladékok 
gyűjtésére (a továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés)  
a szabványos – a külön e célokra szolgáló – gyűjtőedényzetet használni, továbbá a 
külön-külön gyűjtött hulladékot az átadás-átvételéig elkülönítve ideiglenes tárolni, 
majd azt követően a Közszolgáltatónak így átadni. 
(3) E rendelet szempontjából szabványos gyűjtőedényzetnek a közszolgáltatási 
terület valamennyi ingatlanhasználója számára:  
a) a vegyes hulladék tekintetében az ingatlanonkénti 1 (egy) darab 120, vagy 
természetes személy esetében 80, míg annak a Kormr1.-ben meghatározott feltételei 
teljesülése esetén 60 literes,  
b) a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében az a) pontban szereplő edényektől 
megkülönböztetett színű (sárga tetővel rendelkező) és eltérő térfogatú, 240 literes  
gyűjtőedényzetet kell tekinteni. 
(4) A gyűjtőedényzetet az ingatlanhasználó – vagy a helyette eljáró – kizárólag a 
(3) bekezdés a) vagy b) pontjai szerint elkülönített hulladék gyűjtésére, ideiglenes 
tárolásra és ürítés céljából történő átadására használhatja.   
(5) Bármely ingatlanhasználó – kizárólag a Közszolgáltatóval történt előzetes 
írásbeli megállapodása alapján – jogosult a szabványos gyűjtőedényzet  
a) mellett, a keletkező többlethulladék gyűjtésére és elszállítására további 
szabványos, vagy 
b)  helyett, nem szabványos (a szabványostól eltérő típusú, vagy méretű stb.) 
gyűjtőedényt használni. 
(6) A 60, vagy 80 literes gyűjtőedényzet, valamint az (5) bekezdésben 
meghatározott bármely gyűjtőedény beszerzésének, továbbá valamennyi 
gyűjtőedény pótlásának kötelezettsége és költsége – e rendeletben meghatározott 
esetek kivételével – az ingatlanhasználót terheli. 
 
7. §  (1) A közszolgáltatási szerződés fennállásának ideje alatt a Közszolgáltató 
a közszolgáltatási területen köteles elvégezni az ingatlanhasználóknál e rendeletben 
meghatározott gyűjtőedényekben gyűjtött vegyes hulladék legalább hetenkénti 
rendszerességgel (azaz hetente legalább egy napon, egy alkalommal)  



a) történő átadás-átvételét;  
b) a gyűjtőedényzet ürítését; 
c) ürítés után a gyűjtőedényzet visszaadását az ingatlanhasználó felé; 
d) zsákos gyűjtés esetén az átvett gyűjtőzsákok szállítóeszközre történő 
felrakodását, valamint ezt követően az átvett hulladékfajtának megfelelő darabszámú 
megjelölést tartalmazó gyűjtőzsák pótlását;   
e) az átvett hulladék elszállítását a kijelölt hulladéklerakó helyre.  
Ezt követően a Közszolgáltatónak gondoskodnia kell az elszállított hulladék 
kezeléséről.  
(2) A Közszolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben közösen 
határozza meg – az ingatlanhasználók számára, a náluk keletkező vegyes hulladék 
mennyiségének és erre alapozott igényeik figyelembe vételével – a hulladékszállítás 
közszolgáltatási területen belüli hetenkénti konkrét napját (a továbbiakban: heti 
szállítási nap), valamint annak tervezett napi időintervallumát és útvonalát. 

 
8. § (1) Az ingatlanhasználónak szelektív hulladékgyűjtéssel – az e rendeletben 
erre a célra meghatározott gyűjtőedényzetben, vagy (2) bekezdésben meghatározott 
esetben, az ott meghatározottak szerint gyűjtőzsákban – kell gyűjtenie és a 
Közszolgáltató felé elszállításra átadnia a hulladék részét képező papírhulladékot, 
műanyaghulladékot, fém csomagolási hulladékot, valamint italos kartondobozt. Ezen 
gyűjtőedényzetben nem helyezhető el a többi vegyes hulladék, a veszélyes-, és 
zöldhulladék, valamint semmilyen üveg alapanyagot tartalmazó hulladék. 
(2) Ha az ingatlanhasználó a szelektív hulladékgyűjtésre nem, vagy nem csak az 
e rendelet szerint meghatározott gyűjtőedényzetet használja, úgy az 
ingatlanhasználónak – a Közszolgáltató által rendszeresített, a Kormr1. szerinti 
egymástól eltérő megjelölést tartalmazó (eltérő színű, jelzésű, feliratú), az adott 
hulladékfajta keletkezett, valamint várható mennyiségének megfelelő darabszámú, s 
térítésmentesen az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott – a Közszolgáltató 
emblémájával ellátott gyűjtőzsákot kell használnia, vagy elhelyezheti a szelektíven 
gyűjtött hulladékát az Önkormányzat által erre kijelölt hulladékgyűjtő szigeten lévő, 
egymástól eltérő megjelölést tartalmazó gyűjtőedényekben is.  
(3) A közszolgáltatási szerződés fennállásának ideje alatt a Közszolgáltató a 
közszolgáltatási területen legalább havonkénti rendszerességgel (azaz havonta egy 

napon, egy alkalommal) házhoz menő gyűjtőjárattal köteles elvégezni a szelektív 
hulladékgyűjtéssel gyűjtött hulladék tekintetében 
a) a 7. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokat,  
b) a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett gyűjtőedények ürítését, és az így átvett 
hulladék elszállítását a kijelölt hulladéklerakó helyre.  
(4) A Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen határozza meg – az 
ingatlanhasználók számára, a náluk keletkező hulladék mennyiségének és erre 
alapozott igényeik figyelembe vételével – a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
és szállítás közszolgáltatási területen belüli havonkénti konkrét napját (a 
továbbiakban: havi szállítási nap), valamint annak tervezett napi időintervallumát és 

útvonalát.  
(5) Az ingatlanhasználó a szelektív gyűjtőedénybe elhelyezhető (1) bekezdésben 
megnevezett, valamint üveg hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett 
gyűjtőszigeteken (jelenleg Nyírmeggyesen a Petőfi u. 6. szám alatt) is elhelyezheti. A 
gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett 
hulladék helyezhető el.  



(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban (Nyíregyháza, Korányi F. u. 3., vagy Kerék 

utca 1. szám alatt) is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött 
papír, műanyag, üveg és fém hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött 
zöldhulladék, továbbá a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb 
hulladékalkotók – ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott 
hulladékféleségeket is – a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett 
nyitvatartási időben és feltételekkel.   
(7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa 
üzemeltetett komposztáló telepen (a Nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Központ 

Komposzttelepén) is átveszi.  
(8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez 
jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot 
a hulladékudvarban, valamint a komposzttelepen elhelyezze. 
(9) Ha a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékának kezelését a Ht. 31. § (2) 
bekezdés g) pontjában meghatározotton kívüli más módon – írásban kötött 
szerződéses jogviszony keretében – külön nem biztosítja, úgy esetében is a 
gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználókra vonatkozó, e 
rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni.  
 
9. § (1) A heti és a havi szállítási napokról, időpontokról a Közszolgáltató köteles 
tájékoztatni az ingatlanhasználókat, a lakosságot. 
(2) Ha a heti, vagy havi szállítási napon a hulladékszállítás:  
a) azért marad el, mert a heti, vagy a havi szállítási nap munkaszüneti napra 
esik, úgy a Közszolgáltató köteles – azonos feltételek mellett – ugyanazon hét másik 
munkanapját heti, míg havi szállítási nap elmaradása esetén ugyanazon hónap 
másik munkanapját havi hulladékszállításra kijelölni, s arról a hulladékszállítással 
érintetteket legalább a munkaszüneti napot megelőző 5. (ötödik) napig tájékoztatni.  
b) az a) pontban írt ok kivételével bármely más okból elmarad, úgy azt a 
Közszolgáltató köteles – ugyanazon szállítási hétre, vagy hónapra irányadóan, 
azonos feltételek mellett –  a lejárt teljesítési időt követő 24 (huszonnégy) órán belül, 
vagy ha ez bármely akadály, vagy körülmény (pl.: útlezárás, műszaki hiba, időjárási 

viszonyok, stb.) fennállása miatt nem lehetséges, úgy az akadály megszűnését, vagy 
elhárítását követő 24 (huszonnégy) órán belül pótolni, s arról a hulladékszállítással 
érintetteket haladéktalanul tájékoztatni. 
(3) Az e § szerinti tájékoztatásnak legalább a közszolgáltatási szerződés 
közzétételére e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell megtörténnie.  
(4) 6 A (2) bekezdés b) pontja szerint pótolt hulladékszállítást – a közszolgáltatási 
díj fizetésére vonatkozó kötelezettség szempontjából – a heti, vagy havi szállítási 
napon végzett hulladékszállítással egyenértékűnek kell tekinteni. 
 

10. § (1) Az ingatlanhasználó a lecsukott fedelű, üríthető állapotú 
gyűjtőedényzetet, vagy a bekötött gyűjtőzsákot a Közszolgáltató felé történő átadás 
céljából a megállapított heti, vagy havi szállítási napon köteles a közszolgáltatás 
meghatározott és közzétett napi időintervalluma kezdő időpontjáig, megközelíthető 
közterületre – lehetőség szerint a közszolgáltatással érintett közút, vagy a 
gyalogjárda ingatlan felé eső széléhez – úgy kihelyezni, hogy a kihelyezés 

                                                 
6 A (4) bekezdést 2017. december 1. napjától beiktatta a 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. 

§-a. 
 



figyelemmel legyen a közlekedési-, és vagyonbiztonsági szabályokra, s a 
gyűjtőedény semmilyen módon ne kerüljön az út, vagy a járda területére, ne 
akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat, valamint baleset vagy károkozás 
veszélyével se járjon.  
(2) Az ingatlanhasználó köteles a kihelyezés helyét könnyen megközelíthetővé 
tenni, minden akadálytól mentesíteni, valamint téli időszakban a hótól megtisztítani, a 
síkosságtól mentesíteni. 
(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényzetet ürítés napján – az ürítés után 
mielőbb – ismét az ingatlanán elhelyezni.  
(4) Az e § alapján meghatározott napi szállítási időszakon kívüli időben e rendelet 
hatály alá tartozó, vagy bármely más hulladék gyűjtőedényben, vagy bármely más 
módon közterületen történő elhelyezése, tárolása tilos, kivéve a lomtalanítás 
időszakában a lomhulladéknak az erre kijelölt időben és helyen történő elhelyezését. 
Ugyancsak tilos – a napi szállítási időszakot kivéve – a gyűjtőedényzetnek 
közterületen történő tárolása is. 
 
11. § (1) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak – vagy a helyette eljárónak – 
kíméletesen, az elvárható gondossággal kell használnia és azt olyan módon és 
állapotban kell átadnia a Közszolgáltató számára, hogy az jogszerűen ne tagadhassa 
meg annak átvételét. 
(2) A Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által hulladékgyűjtésre használt 
gyűjtőedény átadás-átvételét, valamint a gyűjtőedényzet ürítését, illetve a gyűjtőzsák 
felrakodását kíméletesen, az elvárható szakmai gondossággal végezni. 
(3) Ha a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a gyűjtőedényzet 
megrongálódik, vagy abban bármely más módon kár keletkezik, úgy:  
a)  – feltéve, hogy az a Közszolgáltatónak felróhatóan következik be – a 
Közszolgáltató a közszolgáltatás zavartalanságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében köteles azt saját költségén, bármilyen ellenszolgáltatás nélkül 
legalább a rongálódás előtti használatra alkalmas állapotába mielőbb visszaállítani, 
megjavítani, vagy a véglegesen használhatatlanná vált gyűjtőedényzetet kicserélni, 
pótolni. Ennek végleges megtörténtéig a Közszolgáltató köteles – térítésmentesen, 
legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező – helyettesítő gyűjtőedényzetet 
biztosítani az ingatlanhasználó számára. 
b) az a) pont szerinti kötelezettségek az ingatlanhasználót terhelik, ha a 
Közszolgáltató hitelt érdemlően bizonyítja, hogy tevékenysége során neki felróható 
magatartás, vétkesség nem terheli a gyűjtőedényzet megrongálódásában, a 
bekövetkezett kárban. Ez esetben a Közszolgáltató nem köteles helyettesítő 
gyűjtőedényzetet biztosítani az ingatlanhasználó számára. 
A Közszolgáltató károkozására, az okozott kár megtérítésére egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályait kell 

irányadónak tekinteni. 
(4) Ha bármilyen esetben és módon nem a Közszolgáltatónak felróható okból 
következik be a gyűjtőedényzetben a használatát akadályozó rongálódás, kár, úgy a 
közszolgáltatás zavartalanságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a 
gyűjtőedényzet használatra alkalmas állapotba való mielőbbi visszaállítása, 
megjavítása, vagy kicserélése, pótlása, illetve ezek végleges megtörténtéig 
helyettesítő gyűjtőedényzet biztosítása – saját költségén – az ingatlanhasználó 
kötelessége. 
(5) Ha a hulladék átadás-átvétele, vagy szállítójárműre való felrakodása során 
bárkinek a hibájából a gyűjtőzsák megrongálódik, s emiatt a hulladék kiszóródott, 



vagy kiszóródhat, illetve felrakodása lehetetlenné vált, úgy a Közszolgáltató köteles a 
rongálódás helyszínén nyomban – vétkességre tekintet nélkül, térítésmentesen – a 
megrongálódott gyűjtőzsákkal azonosat biztosítani, s a szállításra szánt hulladék 
teljes mennyiségét abba kell elhelyeznie annak, akinél a gyűjtőzsák megrongálódott.  
 
12.   § (1) A hulladékszállítást a Közszolgáltató – a munkafolyamatot végző dolgozói 
útján, az ingatlanhasználó hibás teljesítésére hivatkozva – megtagadhatja, ha 
közvetlen érzékszervi észleléssel egyértelműen megállapítható, vagy ennek 
hiányában megalapozottan feltételezhető, hogy a kihelyezett gyűjtőedény, akár csak 
részben is olyan anyagot, vagy tárgyat tartalmaz, amely: 
a) nem minősül e rendelet hatálya alá tartozó hulladéknak;  
b) e rendelet hatálya alá tartozó hulladékkal együtt nem gyűjthető és nem 
szállítható el (pl.: állati hulla, zöldhulladék stb.); 
c) e rendelet szerint lomhulladéknak minősül;  
d) veszélyes, folyékony, vagy építési-bontási hulladéknak minősül;  
e) gyúlékony, maró, mérgező, vagy robbanó természetű hulladék;  
f) ismeretlen eredetű; 
g) nem tartozik az a)-e) pontok alá, de a hulladékgazdálkodás bármely fázisa 
során veszélyeztetheti a hulladékgazdálkodással foglalkozó dolgozók életét, testi 
épségét, vagy egészségét, avagy megrongálhat járművet, gépet, berendezést, 
eszközt, felszerelést, továbbá bármilyen módon veszélyeztetheti a környezetet. 
(2) A Közszolgáltató – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl –
megtagadhatja a gyűjtőedényzet átvételét, ha: 
a) az nem szabványos gyűjtőedényzet és annak használatában a felek külön 
nem állapodtak meg;  
b) olyan mennyiségű, vagy terjedelmű hulladékot tartalmaz, melynek súlya, vagy 
mérete meghaladja a gyűjtőedényzet meghatározott befogadó képességét; 
a) az ingatlanhasználó nem tesz eleget a R.-ben a rendszeres tisztántartására és 
fertőtlenítésére vonatkozó kötelezettségének, s emiatt a közegészségügyi 
követelmények be nem tartása olyan mértékű, hogy az veszélyeztetheti a 
hulladékgazdálkodással foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, életét; 
b) nem üríthető, mert a benne elhelyezett hulladék úgy össze van állva, 
tömörödve (pl.: összefagyott, összepréselt, stb.), hogy emiatt a gyűjtőedényzetet 
egyáltalán nem lehet, vagy nem lehet megrongálása, avagy megsérülése nélkül 
kiüríteni. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl megtagadható a Közszolgáltató 
részéről a gyűjtőzsák átvétele, ha:  
c) az nem a Közszolgáltató által rendszeresített, és annak használatában a felek 
külön nem állapodtak meg;  
d) az olyan mértékben sérült, megrongálódott, hogy emiatt annak tartalma már 
kiszóródott, vagy felrakodása, illetve szállítása során kiszóródhat, avagy felrakodása, 
elszállítása lehetetlenné vált; 
e) szelektív hulladékgyűjtés esetén nem, vagy nem csak elkülönítetten, avagy 
nem a meghatározott hulladék fajtának megfelelően külön-külön gyűjtött hulladékot 
tartalmaz.    
(4) A zöldhulladék átvétele és elszállítása akkor tagadható meg, ha az 
ingatlanhasználó: 
a) annak gyűjtését és átadását nem e rendelet szerint elkülönítetten, vagy 
b) úgy végzi, hogy átvétele és elszállítása esetén annak a Közszolgáltató által 
történő komposztálhatósága, illetve lebontása nem biztosítható. 



(5) A hulladékszállítás megtagadásáról a Közszolgáltató – az indok, és az átvételt 
akadályozó körülmény elhárításához az ingatlanhasználó által megtenni szükséges 
intézkedések, valamint azok határideje megjelölésével – írásban is köteles 
haladéktalanul értesíteni az ingatlanhasználót. Ha az akadályt az ingatlanhasználó 
elhárította és ezt bejelentette a Közszolgáltató felé, úgy a Közszolgáltató a 
bejelentést követő 24 (huszonnégy) órán belül köteles a hulladékszállításnak eleget 
tenni, feltéve, hogy az azt akadályozó körülmény megszűnt és időközben nem 
keletkezett a hulladékszállítás megtagadására alapot szolgáltató újabb körülmény. 
(6) Ha a hulladékszállítás bármely arra jogalapot szolgáltató okból az átvétel 
megtagadása miatt maradt el, úgy ez esetben az ingatlanhasználó semmilyen 
jogcímen sem tarthat igényt az általa fizetendő közszolgáltatási díj csökkentésére, 
vagy elengedésére. 
 
13. § 7 (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként 
nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90 (kilencven) 
napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés szándékát, valamint 
várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőzően – a 
Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti. A bejelentés megtételére csak a 
Közszolgáltató nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó vagy annak meghatalmazottja 
jogosult.  
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári tanítási szünet idejére, legfeljebb 
60 (hatvan) nap időtartamra jelenheti be. 
(3) A szüneteltetés tényét és időtartamát a Közszolgáltató  
a) az (1) bekezdés esetében legfeljebb a tárgyévre, vagy ha a bejelentést a 
tárgyév utolsó három hónapjában nyújtják be, úgy legfeljebb tárgyévre és az azt 
követő évre, míg 
b) a (2) bekezdés esetében az ott meghatározott időszakra 
állapítja meg és rögzíti nyilvántartásában.  
(4) A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az 
igazoláshoz legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a 
Közszolgáltató részére a vezetékes ivóvizet szolgáltató, vagy a villanyáramot 
szolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi igazolás vagy 
éves elszámoló számla másolatát.  A szüneteltetés ténye akkor tekinthető igazoltnak, 
ha a használaton kívüli ingatlanon – éves átlagban – a vízfogyasztás mértéke a 3 
(három) m3-t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250 (kettőszáz) kWh-t nem 
haladja meg. 
(5) A szüneteltetésre vonatkozó bejelentés valóságtartalmát a Közszolgáltató 
helyszíni szemle keretében is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a 
Közszolgáltató kérheti a (4) bekezdésben foglalt igazolás benyújtását.  
(6) A szüneteltetésre vonatkozó bejelentés megismételhető. Ha a szüneteltetés 
feltételei folyamatosan fennállnak, úgy a szüneteltetésre vonatkozó tárgyévi újabb 
bejelentést legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg a (4) 
bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell. 
(7) Az utólagos igazolás benyújtásának elmulasztása, vagy annak el nem fogadása, 
továbbá a szüneteltetés minden egyéb jogszerűtlen igénybevétele esetén a 
Közszolgáltató – a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg – a szüneteltetést 
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megvonja és a megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles utólag 
megfizetni.  
(8) Ha az ingatlant a szüneteltetés időtartamának lejárta előtt újból használják, annak 
tényét az újabb használat megkezdését megelőzően az ingatlanhasználó köteles a 
Közszolgáltatónak bejelenteni.  
(9) A szüneteltetés időtartamának lejárta, vagy a szüneteltetés bármely okból történt 
megszüntetése, valamint a (6) bekezdés szerinti ismételt bejelentés benyújtásának 
elmulasztása esetén a Közszolgáltató nyilvántartásában az ingatlan használatát 
rögzíti. 
 
13/A. § 8 (1) A Közszolgáltató a szüneteltetés tényét a szüneteltetésre vonatkozó 
bejelentés benyújtását megelőző időszakra – a (2) bekezdésben, valamint a 13. § (6) 
bekezdésében foglalt kivétellel – nem állapítja meg.  
(2) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az 
ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak 
későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának megjelölésével és 
megfelelő igazolásával, valamint a 13. § (4) bekezdés szerinti közüzemi igazolások 
benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását. 
Az utólagos szüneteltetésre irányuló – ezen bekezdés szerinti – kérelem 
benyújtására az ingatlanhasználó közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult. 
(3) A (2) bekezdés szerinti utólagos szüneteltetés tényét és időtartamát a 
Közszolgáltató az erre irányuló kérelem benyújtásától legfeljebb – visszafelé 
számított – egy évre állapítja meg és rögzíti nyilvántartásában.  
  
14. § (1) A lomhulladék (nagydarabos, vagy nagysúlyú hulladék) átvételéről, 
gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről (a továbbiakban ezek együtt: lomtalanítás) a 

Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal, a közszolgáltatás keretében – 
külön közszolgáltatási díj, vagy bármely ellenérték felszámítása nélkül – köteles 
gondoskodni.  
(2) A lomtalanítást a Közszolgáltató köteles megszervezni és lebonyolítani, 
melynek konkrét idejéről, s a lomtalanítással kapcsolatos szabályokról, tudnivalókról 
az ingatlanhasználókat köteles legalább a lomtalanítást megelőző 5. (ötödik) napig 
tájékoztatni.  
(3) A lomtalanításra – értelemszerű alkalmazással – irányadónak kell tekinteni a 
10. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a – lomhulladékra vonatkozó pont kivételével 
– a 12. § (1) bekezdésében foglaltakat.  
 

7. A közszolgáltatási díj 
 

15. § (1) 9 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért köteles 
közszolgáltatási díjat fizetni.  
(2) A közszolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére a Ht., valamint a 
Kormr2., továbbá e rendelet előírásait kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a 
közszolgáltatási díj beszedésére, behajtására a Kormány által kijelölt szerv jogosult. 
(3) A Közszolgáltató a díjfizetés szempontjából a közszolgáltatásba tartozó 
ingatlanonként 1 (egy) db 120 literes gyűjtőedény használatát vélelmezi.   
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(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az 5/A. § (2) bekezdés szerinti változás 
bejelentési kötelezettségét nem teljesítette – és a szüneteltetés lehetőségével sem 
élt –, az ingatlanra kötött közüzemi szerződés alapján nyilvántartott, míg ennek 
hiányában legalább a (3) bekezdés figyelembevételével megállapított díj fizetésének 
kötelezettsége terheli. 
 
15/A. § 10 (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettekről 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a közszolgáltatási díj fizetésére 
kötelezettet, annak 5/A. § (3)-(4) bekezdés szerinti adatait, a közszolgáltatással 
érintett ingatlan azonosító adatait, a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének 
időtartamát (kezdő és – ha ismert – végső idejét), a közszolgáltatáshoz használt 
gyűjtőedény méretét, darabszámát, a közszolgáltatási díj fizetésének módját, a 
közszolgáltatásnak az ingatlant érintő szüneteltetése tényét és időtartamát, valamint 
a közszolgáltatást érintő adatváltozásokat.  
(2) A Közszolgáltató a nyilvántartási adatokat elsődlegesen a díjfizetésre kötelezett 
önkéntes bejelentése alapján tartja nyilván. 
(3) Önkéntes bejelentés hiányában a Közszolgáltató nyilvántartásában a díjfizetésre 
kötelezettet, a kötelezettre vonatkozó adatokat az önkormányzati adatszolgáltatás 
vagy az általa megismerhetett egyéb hatósági nyilvántartás adatai alapján – az e §-
ban foglalt szabályok alkalmazásával – állapítja meg, valamint tartja nyilván.  
(4) A Közszolgáltató önkéntes bejelentés hiányában a díjfizetés kötelezettjeként 
elsődlegesen az ingatlan életvitelszerű használóját, annak hiányában az ingatlan 
tulajdonosát jelöli meg.  
(5) Az ingatlan életvitelszerű használója elsődlegesen az ingatlanban lakóhellyel, míg 
azt követően a tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy.  
(6) A Közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatásban feltüntetett 
ingatlanhasználót írásban felszólítja, hogy önkéntes bejelentési kötelezettségének 15 
(tizenöt) napon belül tegyen eleget, s egyúttal tájékoztatja, hogy annak elmulasztása 
esetén nyilvántartásában a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettként rögzíti és 
tarja nyilván. Ha az adatszolgáltatás alapján az ingatlannak több életvitelszerű 
használója is van, a Közszolgáltató – hivatkozva a Ht. 52. § (5) bekezdésében foglalt 
egyetemlegességre – valamennyi érintettet ezen bekezdés szerint egyidejűleg 
felszólítja és tájékoztatja. 
(7) A (6) bekezdés szerint felszólított és tájékoztatott –, valamint a díjfizetésre 
kötelezettként nyilvántartott – jogosult a vélelmezettel ellentétes helyzet 
fennállásának bizonyítására (a továbbiakban: ellenbizonyítás). Az ellenbizonyítást a 

Közszolgáltató csak akkor fogadja el eredményesnek, ha hatósági okirat vagy egyéb 
bizonyíték hitelt érdemlően igazolja, hogy a közszolgáltatási díj megfizetésére más 
köteles. 
(8) Amennyiben a Közszolgáltató által az önkéntes bejelentésre meghatározott 
határidőben önkéntes bejelentés nem érkezett, vagy ha az ez esetben az e § szerinti 
ellenbizonyítás sikertelen volt, úgy az ingatlan életvitelszerű használóját – több 
életvitelszerű ingatlanhasználó közül a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban 
elsőként feltüntetettet – a Közszolgáltató díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásba 
veszi.  
(9) Ha a díjfizetésre kötelezett személy elhalálozását az ingatlan életvitelszerű 
használója, vagy az elhunyt örököse, továbbá más, az ingatlan felett rendelkezésre 
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jogosult nem jelentette be, akkor a Közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatás 
vagy más hatósági adatok alapján az új díjfizetésre kötelezettet az elhalálozás napját 
követő naptól veszi nyilvántartásába.   
(10) Ha a díjfizetési kötelezettség jogszerűen másra nem hárítható át, úgy nem 
kérheti eredményesen a közszolgáltatási díja törlését az, aki a közszolgáltatást érintő 
változásnak e rendelet szerinti bejelentését elmulasztotta és ezért a Közszolgáltató 
nyilvántartásában díjfizetésre kötelezettként szerepel.  
 
16. § (1) A 120 literesnél kisebb gyűjtőedény használata esetén az annak 
megfelelő díjfizetés alkalmazására a Közszolgáltató kizárólag az ingatlanhasználó 
kérelmére biztosít lehetőséget. 60 literes gyűjtőedény használata során ehhez – a 
kérelem benyújtása mellett – az ingatlanhasználónak a (2) bekezdés szerint kiadott 
önkormányzati igazolással igazolnia kell a Közszolgáltató felé a Kormr1. szerinti 
feltételek teljesülését.  
(2) 60 literes gyűjtőedény használata esetén az annak megfelelő díjfizetés 
alkalmazása érdekében a Kormr1. 7. § (1b) bekezdése szerinti önkormányzati 
igazolás (hatósági bizonyítvány) kizárólag kérelemre történő kiadása önkormányzati 
hatósági ügynek minősül, és első fokon  – az Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) átruházott hatáskörében – a Jegyző jár el, míg ezen 

ügyben a fellebbezés elbírálására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján a 

Képviselő-testület jogosult. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági eljárásban az érintett lakóingatlan 
egyedül és életvitelszerűen történő használata tényének igazolására a Ket. szerinti 
bármely bizonyíték – különösen az ingatlanra bejelentkezettek lakcímadatait 
tartalmazó nyilvántartás, okirat, valamint a megelőző hatósági eljárások irataival való 
összehasonlító adat, továbbá a tanúvallomás, a hatósági ellenőrzésen készült 
jegyzőkönyv – felhasználható, ha az alkalmas a tényállás tisztázására, annak 
megkönnyítésére.  

 
8. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 11 

 
17. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv részére. A Közszolgáltató ennek 
érdekében kezeli az ingatlanhasználó természetes személyazonosító adatait, 
valamint lakcímét.  
(2) A kötelező adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének megállapításához, 
valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges adatbázis létrehozása, 
működtetése, továbbá a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.   
(3) A Közszolgáltató a kötelező adatkezelés keretében kezeli a díjbeszedési és 
díjbehajtási jogosultsága idején keletkezett közszolgáltatási díjhátralék behajtása 
érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók természetes azonosító adatait 
(születési hely, idő, anyja neve). 
(4) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja: 
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a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges 
információkat, 

b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht. 38. §-
ában rögzített személyes adatokat, 
c) a Közszolgáltató kérése alapján az ingatlanban lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkező valamennyi nagykorú személy nevét, valamint 
d) a Közszolgáltató megkeresése alapján – szüksége esetén – a díjhátralék 
behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait 
(születési hely, idő, valamint anyja neve). 
(5) Az Önkormányzat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek személyes 
adatait kizárólag a Közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítése érdekében, a további természetes azonosító adatokat pedig kizárólag a 
díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra adhatja 
át a Közszolgáltatónak, míg az átadott adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen 
célokra használhatja fel. 
(6) A Közszolgáltató köteles:  
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  
b) gondoskodni az adatok biztonságáról, és 
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása 
kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, a (4) 
bekezdés c) pontja alapján kezelt adatokat az ingatlanhasználó személyének 
megállapításáig, míg díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A 
jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles 
megsemmisíteni.” 

 
9. Záró rendelkezések  

 
18. § A rendelet 2016. március 18. napján lép hatályba. 
 
19. § Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek 
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló többször módosított 7/2004. (VI. 2.) önkormányzati rendelet. 
 
20. § (1) A rendelet hatályba lépését követően létrejövő közüzemi szerződést a 
szerződő feleknek minden esetben írásban kell megkötniük.  
(2) A rendelet hatályba lépéséig írásba foglalás nélkül létrejött közüzemi szerződést a 
szerződő feleknek – a Közszolgáltató kezdeményezésére – legkésőbb 2016. június 
30. napjáig írásba kell foglalniuk.  
 
21. § Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásának rendjére, 
módjára vonatkozó közérdekű adatokat és információkat, valamint az azokban 
bekövetkező változásokat a közszolgáltatási szerződés közzétételére vonatkozó – e 
rendeletben meghatározott – szabályok szerint legkésőbb e rendelet hatályba 
lépését követő 15 (tizenöt) napon belül köteles közzétenni. 
 
22. § E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést is szolgálja. 
 



 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                        Lipták József sk.  
polgármester                                                             jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2016. március 18. napján kihirdetésre került. 

 

 

Nyírmeggyes, 2016. március 18. 

 

         Lipták József sk. 

              jegyző 
 
 
 
 

          


