
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ POLGÁRMESTERE 
 

13/2020. (XI. 13.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2016. 
(III. 18.) önkormányzat rendelet módosításáról. 

 
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 rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2016. (III. 18.) 

önkormányzat rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 14. § rendelkezései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és elszállítását évente egy alkalommal, házhoz menő 
lomtalanítás keretében biztosítja.  
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, 
de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el. 
(3) A lomtalanítás keretében nem adható át: 
a) építési és bontási hulladék, 
b) veszélyes hulladék, 
c) vegyes hulladék, 
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, 
e) zöldhulladék, 
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött 
g) hulladék, 
h) veszélyes anyagokat tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések.” 
  
2. § A Hgr. a következő 14/A. §-sal egészül ki: 
 
„14/A. § (1) A lomtalanítás igénybevételére a közszolgáltató nyilvántartásában díjfizetésre kötelezett 
természetes személy ingatlanhasználó, társasház és lakásszövetkezet jogosult.  
(2) A lomtalanítást az ingatlanhasználó a közszolgáltató által meghirdetettek szerint, előzetes 
időpontfoglalással, annak közszolgáltatói visszaigazolását követően veheti igénybe.  
(3) Közös gyűjtőedényt használó társasház és lakásszövetkezet a lomtalanítás időpontját közös 
képviselője útján egyezteti a közszolgáltatóval.  
(4) A lomtalanítás keretében ingatlanonként – a (3) bekezdés szerinti igénybevétel esetén lakásonként - 
legfeljebb 2 m3 lomhulladék adható át a közszolgáltató részére. 



(5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó az ingatlan telekhatárán belül gyűjti, és a lomtalanítás 
időpontjában a közszolgáltató részére átadja, az elvégzett szolgáltatás tényét a közszolgáltató részére 
aláírásával igazolja.  
(6) Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában 
átadási kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek 
hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására, illetőleg a rendelkezésre állás megismétlésére a 
Közszolgáltató nem kötelezhető.” 
 

3. § A rendelet 2020. november 13. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

Szőkéné Vadon Edit sk. Bor Szabina sk. 

  polgármester            jegyző 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Záradék: 
 
A rendelet 2020. november 13. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2020. november 13. 

         Bor Szabina sk. 
              jegyző 
 

 

 


