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Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Csanádpalota Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról,
hasznosításáról és ártalmatlanításáról, és ezen tevékenységek ellátásáról.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a háztartási szennyvízre és
a velük összefüggő tevékenységre, illetve a Ht. 1. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Csanádpalota város
közigazgatási területére terjed ki. Az Önkormányzat a közszolgáltatást Csanádpalota város
közigazgatási belterületén biztosítja.
(4) A közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az
épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége.
(5) A közszolgáltatást oly módon kell megszervezni és biztosítani, hogy az megfeleljen a Htben foglalt újrahasználat és újrahasználatra előkészítés, az önellátás és közelség, a
szennyező fizet, a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának, a költséghatékony
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságának, továbbá a keresztfinanszírozás
tilalmának elvével.
2. §
(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás
végzésére
jogosult,
illetőleg kötelezett
közszolgáltató
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján - a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) (a továbbiakban:
Szolgáltató).
(3) Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni.
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi hulladéktermelő, hulladékbirtokos
ideértve különösen az ingatlantulajdonost, a tevékenysége során vagy az ingatlanán keletkező
települési hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek vagy alvállalkozójának történő átadásáról az e rendeletben meghatározott
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módon köteles gondoskodni.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék;
b) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő
hulladékot;
c) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási
hulladékhoz hasonló;
d) vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a része,
amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;
e) biohulladék: biológiailag lebomló, parki és kerti hulladék, élelmiszer- és konyhai
hulladék, vagy ezekhez hasonló élelmiszer-feldolgozóüzemekben képződő hulladék;
f) zöldhulladék: falomb, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradványok;
g) lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan
háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladja
h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, a hulladék
átvétele, gyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kereskedelme, átszállítása,
ártalmatlanítása, hulladék kivitele, behozatala, átszállítása ideértve a hulladék keletkezésének
megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és
ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, rekultivációját, bezárását,
utógondozását, monitoringját, a működés felhagyását követő vizsgálatok elvégzését, valamint az
ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
i) hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, tárolása,
előkezelése, kezelése, hasznosítása, értékesítése és ártalmatlanítása, továbbá a
hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése;
j) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a települési hulladéknak a közszolgáltató által az
ingatlanhasználóktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, hasznosítása (a
hulladék kezelése), és ártalmatlanítása;
k) közszolgáltató: Nagylak község közigazgatási területén a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított
hulladékkezelő;
l) hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a
hulladék a birtokában van.
m) ingatlanhasználó: olyan hulladéktermelő vagy hulladékbirtokos természetes vagy jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonosi közösség, továbbá a
természetes személy törvényes képviselője, akinek tevékenységeiből életvitelszerű lakó- vagy
tartózkodási helyén hulladék képződik és aki vagy amely személy vagy szervezet
rendelkezik az ingatlan birtokával vagy tulajdon- vagy vagyonkezelői jogával.
n) háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan vagy ingatlanon belül létesített
önálló személy vagy személyekből álló külön gazdasági vagy életközösség, függetlenül attól,
hogy az adott ingatlanon magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
o) hulladékkezelő: azon engedéllyel rendelkező közszolgáltató, alvállalkozója vagy egyéb
szervezet, amely a települési hulladékot tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi,
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begyűjti, elszállítja, tárolja, előkezeli, hasznosítja, értékesíti vagy ártalmatlanítja;
p) ártalmatlanító létesítmény: a települési hulladék hasznosításra nem kerülő részének
ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített, az Önkormányzat által és egyéb
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező kijelölt hulladéklerakóhely;
q) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
közszolgáltatónak fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével, a Ht. 46-47/B. §-ok szerint miniszteri
rendeletben megállapított díj;
r) gyűjtőedény: a közszolgáltató által rendszeresített szabványos mérettel rendelkező
hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából
üzemeltetett egyéb eszköz, berendezés;
s) hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
meghatározott fajtájú, elkülönítetten, szelektíven gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel;
4. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Önkormányzat a közszolgáltatóval
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.
(2) A közszolgáltatás keretében Szolgáltató gondoskodik az ingatlanok területén és a
közterületen keletkező települési hulladék összegyűjtéséről és átvételéről az általa
rendszeresített gyűjtőedényzet, gyűjtőzsák, szelektív gyűjtőkonténerek útján, valamint
gondoskodik a begyűjtött települési hulladék elszállításáról, elhelyezéséről, tárolásáról,
előkezeléséről, kezeléséről (ártalmatlanításáról és hasznosításáról).
(3) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a
hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik
más települési és térségi önkormányzatokkal.
(4) Az Önkormányzat biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést. Önkormányzat gondoskodik a
gyűjtési rendszer kialakításáról, a szükséges gyűjtősziget helyének kijelöléséről, annak járatterv
alapján történő összegyűjtéséről, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt
mennyiségű szelektív gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.
Szolgáltató az Önkormányzat döntése alapján gondoskodik a szelektív rendszer
működtetéséről.
Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a
Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3)
bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a
közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató
felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
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(3) A közszolgáltatási szerződést megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást
igénybe vevő nevét, adószámát, a közszolgáltatás igénybevételének a helyét, valamint a
számlázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során kötelesek az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(6) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja
alapján, közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.
(7) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtáshoz szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(8) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás
fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt
adatokat kötelesek megsemmisíteni.
A szolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelési helyi
közszolgáltatás ellátásának rendje
6. §
(1) A Szolgáltató a rendszeres közszolgáltatás keretében az alábbi alapszolgáltatásokat köteles
nyújtani az ingatlantulajdonosok részére:
a.) a települési hulladék elszállítása gyűjtőedényes kihelyezéssel díj ellenében kétheti ürítés
útján;
b.) szelektív hulladék elszállítása ingyenesen szükség szerinti gyakorisággal szelektív
gyűjtőedények ürítése esetén
c.) zöldhulladék elszállítása meghatározott rend szerint ingyenesen;
d.) évi 1 lomtalanítás lakosság számára ingyenesen.
(2) A Szolgáltató hulladékelszállítással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettsége az általa, az
ingatlanhasználó részére átadott, és az ingatlanhasználó által kihelyezett szabvány
edényzetből történő gyűjtésre, valamint a Szolgáltató által biztosított műanyagzsákban
kihelyezett települési hulladék elszállítására terjed ki.
(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedényzetek típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a
Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a
gyűjtési ürítési gyakoriság figyelembevételével.
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(4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó részére az edényzet nem rendeltetésszerű
használatából származó ok (pl. törés, eltulajdonítás) miatt szükséges biztosítani új
gyűjtőedényt, úgy a Szolgáltató igényelhet vételárat. Az ingatlanhasználó vagy
meghatalmazott képviselője a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni.
(6) A Szolgáltató feladata a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő
edényzetekben szelektíven gyűjtött anyagok - papír, műanyag, üveg, alumínium fémdoboz elszállítása.
(7) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlanhasználót írásban
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek
figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat változás esetén is - értesíteni. A hulladékszállítás részletes rendjét az Önkormányzat - a
Szolgáltatóval egyeztetett módon - hagyja jóvá.
(8) A hulladékgazdálkodás helyi feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató
köteles az ingatlanhasználókat a változás bekövetkezte előtt 7 nappal írásban értesíteni vagy
felhívás útján tájékoztatni.
(9) A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre
irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe
venni. Kivétel ez alól a természetes személyek és az Önkormányzat intézményei, akik vagy
amelyek díjfizetés nélkül vehetik azt igénybe.
(10) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, valamint a szelektív gyűjtőedények ürítése
során közterületen keletkezett szennyeződés eltakarításáról, környezetének tisztán tartásáról a
Szolgáltató köteles azonnal gondoskodni.
7. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást - ha jelen rendelet eltérően nem
rendelkezik - igénybe venni, az ingatlanán keletkező települési hulladékot
a.) az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, és az annak begyűjtésére
feljogosított hulladékkezelést végző Szolgáltatónak átadni,
b.) a közszolgáltatási díjat megfizetni a Szolgáltatónak.
(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
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(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül
illetve fióktelephelyéül is, vagy magánszemély által folytatott egyéni vállalkozói tevékenység
végzésére is szolgál, köteles a háztartási hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától
elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást külön igénybe venni.
(5) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot begyűjtés, illetve elszállítás céljából a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a gyűjtőedényt meghaladó
mennyiségű hulladékot a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban helyezheti el.
(6) Az ingatlanhasználó köteles a szelektív hulladékgyűjtés
gyűjtőedényzetet rendeltetésüknek megfelelően használni.

céljára

kihelyezett

(7) Tilos
a.) a hulladékot elhagyni, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni,
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni;
b.) a közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni,
valamint másik ingatlantulajdonos gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot
elhelyezni.
(8) Amennyiben a települési hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás,
illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának
kezeléséről miképpen gondoskodik.
8. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási lakossági és nem lakossági szerződés egyes
tartalmi elemei:
a) szerződő felek megnevezése: azaz a Szolgáltató és a megrendelő ingatlanhasználó
(szerződő fél elsődlegesen az ingatlan tulajdonosa, másodsorban az egyéb jogcím alapján az
ingatlan birtokosa, harmadsorban az ingatlan jogcím nélküli birtokosa),
- természetes személy esetén: név, lakcím, anyja neve, születési helye, ideje, az ingatlanban
lakók száma
- gazdálkodó szervezet és tulajdonosi közösség esetén: székhely, bankszámlaszám, adószám
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) teljesítés helye,
d) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés idejét napok szerint,
f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyisége
g) a tulajdonosi közösségek döntéshozó szerve által meghozott érvényes határozat a
lakóközösségen belüli díjmegosztást illetően.
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje, a díjfizetés elmulasztásának
jogkövetkezményei,
i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatás és annak díja,
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j) közszolgáltatási díj megfizetésének alapja, az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos
bejelentési kötelezettség,
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
l) az irányadó jogszabályok meghatározása.
(2) Ingatlanhasználó-változás esetén az új ingatlanhasználó 8 napon belül köteles e tényt a
szolgáltatónak bejelenteni, és szerződéskötési kötelezettségének az ingatlan birtokába
kerüléséig eleget tenni. A díjfizetési kötelezettség a korábbi ingatlanhasználót a használatban
tartás utolsó hónapjának végéig terheli.
(3) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező
igénybevétele alól.
A gyűjtőedények használatával kapcsolatos szabályok
9. §
(1) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott közterület-használati hozzájárulás, vagy a vonatkozó szabályok szerinti
közterület-használati engedély alapján szilárd burkolattal ellátott területre lehet.
(2) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényt az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
(3) Ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényzeteket, gyűjtőzsákokat a hulladék elszállítása
céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjármű számára megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, oly módon elhelyezni,
hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és
abban kárt ne tegyen.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell tartani. A hulladékot a
gyűjtőedényzetben, gyűjtőzsákban úgy kell elhelyezni, hogy mozgatáskor és ürítéskor az ne
szóródjon, a hulladék begyűjtését végző dolgozók testi épségét ne veszélyeztesse, valamint a
gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és
gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(5) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa
bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és
esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Szolgáltató köteles
gondoskodni.
(6) A Szolgáltató a következő gyűjtőedényeket rendszeresíti
a) 30 literes gyűjtőedény
b) 60 literes gyűjtőedény
c) 90 literes gyűjtőedény
d) 120 literes gyűjtőedény
e) gyűjtőzsák.
(7) Ha a gyűjtőedényzetbe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
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összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényzetet üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására köteles az
edényzetet üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt
megtéríteni.
(8) Tilos a gyűjtőedénybe és gyűjtőzsákban folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, ürítést végző személyek életét, testi épségét, egészségét.
Hulladék szállításának rendje
10. §
(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során
olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor, illetőleg a
szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon.
(2) A begyűjtött hulladék elszállítása során, közterületen keletkezett szennyeződés
eltakarításáról a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni
(3) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon műszaki vagy egyéb
rendkívülinek tekinthető oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a
Szolgáltató köteles pótolni.
(4) A települési hulladék gyűjtésének, elszállításának gyakorisága - ha jelen rendelet vagy
egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik - kéthetente egy alkalomnál kevesebb nem
lehet.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
11. §
(1) Szolgáltató köteles az általa összegyűjtött települési hulladékot hulladéklerakó telepre
szállítani ártalmatlanítás vagy tárolás céljából, illetve köteles a hasznosítható hulladékot,
valamint a szelektív hulladékgazdálkodás során elkülönítve gyűjtött hulladékot kezelni, és
hasznosítás céljából hasznosító telepeken elhelyezni.
(2) A város közigazgatási területén keletkezett települési hulladékot csak az A.S.AHódmezővásárhely Köztisztasági Kft. hulladék lerakó telepén lehet elhelyezni.
A lomtalanítás és a zöld hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
12. §
(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik, évente
minimum egy alkalommal, Önkormányzattal egyeztetett időpontban.
(2) A zöldhulladék elszállításának megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató
gondoskodik, évente minimum egy alkalommal, Önkormányzattal egyeztetett időpontban.
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, a szétszóródás
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megakadályozása mellett, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(4) A lomtalanítás alá tartozó hulladék és a zöldhulladék szállításának időpontjára a
Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat készít és arról az ingatlanhasználókat hirdetés útján
értesíti.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja
13. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított –
egységnyi díját a Ht. 47/A. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
javaslata alapján a miniszter állapítja meg a törvényben foglalt elvek szerint. A díj tartalmazza az
e rendeletben szabályozott zöld hulladék elszállításának díját is.
(2) Az ingatlanhasználónál az egységnyi díjtétel a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján a
gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák
vételára és ürítési díja.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki
a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére
köteles.
(4) A fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a
szolgáltatás elszámolási időszakára eső szorzata.
(5) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a
teljesített közszolgáltatás alapján, a számla ellenében - negyedéves elszámolási időszakra,
utólag köteles megfizetni.
(6) A közszolgáltatás díját az elszámolási időszakot követően kell kiegyenlíteni számla
ellenében, készpénz-átutalási megbízással, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással.
(7) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró
arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni.
(8) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az az
ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(9) Tulajdonos változás esetén az előző ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles e tényt a
Szolgáltatónak írásban bejelenteni, egyidejűleg tájékoztatnia kell az új ingatlantulajdonos
személyéről és arról, hogy az ingatlanból hová költözött. A díjfizetési kötelezettség az új
tulajdonost a Szolgáltató felé a birtokbavételt követő hónap 1. napjától terheli. Ezen időpontig
a Szolgáltató részére a díjat a korábbi tulajdonos köteles megfizetni.
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A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, a díjfizetési kötelezettség alóli mentesülés, a
díj korlátozása
14. §
(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a Szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési
kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant negyedéves időtartamot meghaladó
mértékben nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem
biztosít lakhatást vagy más részére az ingatlan egyéb hasznosítását.
(2) Az ingatlan megüresedését az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles a
közszolgáltatónak bejelenteni és „0 Ft-os” víz, gáz, elektromos áram fogyasztói igazolás
csatolásával, vagy más alkalmas módon azt igazolni (építési engedély, bontási engedély,
halotti anyakönyvi kivonat stb.)
(3) Szüneteltetés esetén Szolgáltató kérheti az ingatlanhasználót részére átadott edényzetnek
a szüneteltetés időtartamára történő visszaszolgáltatását. Ez esetben a Szolgáltató köteles
gondoskodni az edényzetek elszállításáról, illetve a szüneteltetés megszűnése, megszűntetése
esetén annak 3 munkanapon belül történő visszaszállításáról.
(4) A szünetelés iránti kérelmeket a Szolgáltató bírálja el.
Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csanádpalota Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 27/2007. (XII.27.) ÖR. rendelete, valamint a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
27/2007. (XII.27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
31/2004. (XII. 17.) ÖR. önkormányzati rendelet.
Kovács Sándor
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző
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