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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2008.(09.19.) számú rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény  16. §. (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet előírásaira - az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
A rendelet célja 

 
(1) A rendelet célja a köztisztaság, a település tisztaságának biztosítása, a 

közegészségügy, valamint az épített és a természeti környezet védelme a település 
területén belül keletkező szilárd hulladék káros hatásaitól.  

 
(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás 

kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, 
átláthatósága és ezekkel kapcsolatos helyi szabályok megteremtése. 

 
2. §. 

A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet területi hatálya Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott területen fekvő  

ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos), a hulladék termelőjére és birtokosára, valamint a 
hulladékgazdálkodást végző szolgáltatóra. 

 
(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről 
 

a) a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés- a 

környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – a Hgt. 13.§-ában 
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

 
(4) A rendelet tárgyi hatálya a települési kommunális szilárd hulladékokra terjed ki. 
 
(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési 

folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 
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6) A kötelező közszolgáltatást az ingatlantulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen 
telkeken igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem 
gyülemlik fel.  

 
 

3. §. 
Értelmező rendelkezések 

 

 
(1) E rendelet alkalmazásában: 

 
a) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött, vagy 

felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző által 
rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 
Nem minősül lomnak a zöldhulladék, az egyén mezőgazdasági hulladéka, a 
felhalmozódott háztartási szemét, az építési törmelék, az állati eredetű hulladék, a 
veszélyes hulladékok (pl.: akkumulátor, elem, vegyszer és növényvédőszer 
csomagolóanyagok, ásványolaji termékkel szennyezett tárgyak, gyógyszer). 

 
b) Zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik 

(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön jogszabályban 
meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével; 
 

(2) A rendeletben szereplő egyéb fogalmakkal kapcsolatban a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII.  tv. 3. §-ában és a 213/2001.(XI.14.)Kormányrendelet 3. §-ában 
foglaltak az irányadók  

 
4. §. 

 
(1) A települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása,           

illetve szelektív gyűjtési, szállítási és feldolgozási feladatok teljes körű ellátása a 
Homokhátsági Regionális Konzorcium által kiírt közbeszerzési eljáráson győztes 
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6640. 
Csongrád Erzsébet u. 25.(a továbbiakban: közszolgáltató) feladata, annak minden 
részfeladatára kiterjedően - e rendelet szabályainak figyelembevételével – köteles azt 
ellátni. 

 
(2) A közszolgáltatás kiterjed: 

A közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, a szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő 
rendszeres elszállítására; a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény 
működtetésére; a lakossági hulladékudvar, a lakossági szelektív hulladékgyűjtő 
rendszer működtetése, az előkezelő és hasznosító (válogató, komposztálló, bálázó, 
stb.) telepek üzemeltetése, karácsonyfa hulladék elszállítási és lomtalanítási akciók 
végrehajtására. 
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II. fejezet 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, 

a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő jogai és kötelességei. 
 

5. §. 
 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződés, a 
ingatlantulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött szerződés, valamint a Hgt. és e 
rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 
(2)  A 2. § (2) bekezdésében rögzített ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltató által 

felajánlott hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe venni. A Közszolgáltatás 
felajánlásáról és teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató írásos értesítést küld. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt közszolgáltatási 
szerződés hiányában, a közszolgáltatónak a szolgáltatás teljesítésére rendelkezésre 
állása is létrehozza. 

 

(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás 
teljesítésének megkezdéséről és tényleges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban 
értesítette. 

6. §. 

A közszolgáltató feladatai és kötelességei 

 

(1)  A közszolgáltatónak a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról úgy kell 
gondoskodnia, hogy annak során a köztisztaság munkaszüneti- és ünnepnapokon is 
biztosított legyen. 

  
(2)  A  hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a 

közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint. A 
szállítás időpontja az üdülési szezon idején hétfő. 

 
(3) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően 

haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató 
köteles legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a 
gyűjtés tényleges időpontjáról. 

 
(4)  A települési szilárd hulladék gyűjtését a közszolgáltató pormentesen, szabványos 

gyűjtőedényzetben végzi. A gyűjtőedényzet mellé kitett többlethulladék-mennyiséget 
cégjelzéssel ellátott gyűjtőzsákokban szállítja el.  

 
(5)   A szilárd hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak a (4) bekezdés szerinti 

edényzetben, illetve a cégjelzéses műanyagzsákban elhelyezett hulladékot köteles 
elszállítani. Amennyiben a gyűjtőedényzetben a 7. §. (13) bekezdésben felsorolt 
anyagot, vagy tárgyat helyeztek el, a kiürítést az elszállítást végző jármű vezetője 
jogosult megtagadni. Az ürítés megtagadásáról és annak indokairól a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost értesíti. 
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(6)   A közszolgáltató a gyűjtőedényzetek ürítése során keletkezett szennyeződés 
eltakarítását azonnal köteles elvégezni és a gyűjtőedényzetet az arra kijelölt helyre 
visszatenni.  

 
(7) A külterületen élő lakosok, ingatlantulajdonosok számára a közszolgáltató cégjelzéssel 

ellátott gyűjtőzsákot biztosít, melynek ára tartalmazza a hulladékkezelés összes 
költségét. 

  
(8)  Évente 1 alkalommal a közszolgáltató a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett és 

előzetesen meghirdetett időpontban lomtalanítási akciót szervez meg és bonyolít le, 
melynek ellenértékét a közszolgáltatási díj tartalmazza. 

 
(9) A közszolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot a Felgyői Regionális 

Hulladékkezelő Központ lerakójába beszállítani. 
 
(10) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek 

során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő 
ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést 
ne okozzon. 

 
(11) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék 

eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 
(12) A hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és 

szükség szerinti cseréjéről, valamint a gyűjtősziget kialakított helyének rendben 
tartásáról, a mellé szóródott szelektív hulladékok összegyűjtéséről közszolgáltatónak 
kell gondoskodni.  

7. §. 

Az ingatlantulajdonos feladatai és kötelezettségei 

 
(1)  Az ingatlanán keletkező települési szilárdhulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 
rendeletben feljogosított  közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat 
megfizetni. 

  
 (2) Az ingatlanon keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő - 70 liter vagy 80liter vagy 

110 liter vagy 120 literes - gyűjtőedényzetet az ingatlantulajdonosnak kell biztosítania, 
a 7. §. (3) bekezdésének kivételével. 

  A gyűjtőedénybe/zsákba helyezhető települési szilárd hulladék súlya: 
- 70 literes gyűjtőedényben legfeljebb: 12-15 kg  - 70 literes zsákba legfeljebb: 12-15 kg 
- 80 literes gyűjtőedényben legfeljebb: 15-18 kg  - 80 literes zsákban legfeljebb: 16-20 kg 
- 110 literes gyűjtőedényben legfeljebb: 20-25 kg  - 110 literes zsákban legfeljebb: 18-20 kg 
- 120 literes gyűjtőedényben legfeljebb: 25-30 kg  - 120 literes zsákban legfeljebb: 20-25 kg 
- 1100 literes gyűjtőedényben legfeljebb: 250 kg” 

 
(3)  Külterületen élő ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásban a közszolgáltató 

cégjelzésével ellátott zsákok vásárlásával vesznek részt. 
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(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat 
köteles megfizetni.  

  Az ingatlantulajdonos a szolgáltatási díjat havonta vagy negyedévente 
készpénzátutalási megbízás (csekk) vagy átutalás formájában fizeti meg.  
A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ettől eltérően is megállapodhat a díjfizetés 
módjáról és rendszerességéről.  

     A szolgáltatási díjat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

Számlázásnál figyelembe veendő havi ürítések száma:   
 

Ürítések száma:  
- heti egyszeri ürítés estén:  

� január, február, március, április, szeptember, október, november, december 
hónapokban: havonta 4 alkalom,  

� május, június, július, augusztus hónapokban havonta 5 alkalom. 
 

(5)  A szilárd települési hulladékot felhalmozni nem szabad, az ingatlantulajdonos köteles 
azt gyűjtőedényzetben elhelyezni.  

 
(6)  Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlantulajdonosnak, 

gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján – reggel 6 óráig – kell az ingatlan előtti 
útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés 
biztonságát ne veszélyeztessék,a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne 
tegyenek. 

 
 (7) Gyűjtőedényzet közterületre csak az ingatlantulajdonos személyének azonosítására 

alkalmas jelzéssel (utca, házszám) helyezhető ki. 2009. január 1-jétől csak a 
matricával jelölt szabványos gyűjtőedényből történő ürítést és cégjelzéssel ellátott 
zsák elszállítását, ártalommentes elhelyezést vállalja a Közszolgáltató. 

 
 (8) A közszolgáltató cégjelzésével ellátott zsákokat a külterületen élő lakosok 4 kijelölt- 

Római Katolikus Egyház PAX Otthonánál (Tiszaalpár, Istvánujfalu k. 87. sz.), 
CHJAVIZA Kft., Kátai-sor, Kántorparti út  - gyűjtőponton helyezhetik el a gyűjtési 
nap előtti nap 20.00. órától a gyűjtési nap 06.00. óráig. 

 
(9) A Bem utcában lakó ingatlantulajdonosok a gyűjtőedényzetet  a Bem és a Bethlen 

utcák találkozásánál lévő saroknál helyezhetik el a gyűjtési nap előtti nap 20.00. órától 
a gyűjtési nap 06.00. óráig. 

 
(10) A gyűjtőedényzet használója köteles a tárolóedényeket folyamatosan tisztántartani, 

időszakonként fertőtleníteni a környezetvédelmi szabályok betartásával. 
 

(11) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, vagy ha az edényzetbe 
elhelyezett hulladék jelentősen meghaladja a súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  
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(12)  Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot 
zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 

 
(13)  Tilos a gyűjtőedényzetben mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, valamint folyékony, 

továbbá – külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylő (veszélyes hulladék), 
a gyűjtőjárművet károsító, a szállítók egészségét, testi épségét, illetve környezetet 
veszélyeztető anyagot elhelyezni. 

 
(14) A közterületre kihelyezett gyűjtőtartály mellé ömlesztett hulladék kihelyezése tilos. 
 
(15)  A gyűjtőedényzetet csak a gyűjtési nap előtti nap 20.00. órától a gyűjtési nap 06.00. 

óráig lehet az út szélére kitenni úgy, hogy azok a forgalmat ne akadályozzák, 
balesetveszélyt ne idézzenek elő 

 
(16)   A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre 

kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényzetébe – annak engedélyezése nélkül – 
hulladékot elhelyezni tilos! 

 
(17)  Hulladékok nyílttéri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos, 

kivéve háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem 
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetését, amely külön 
engedély nélkül végezhető. 

 
(18) Az ingatlantulajdonos köteles az évente tartott lomtalanítás során a lomtalanításra 

kerülő hulladékot az ingatlana elé lerakni, a lomtalanítás után a közterületet 
karbantartani. 

 
(19) Az ingatlantulajdonos április 1-jétől október 31-ig az ingatlanán és az ingatlan előtti 

közterületen keletkezett zöldhulladékot összegyűjtheti és azt, minden hónapban - 
legalább egyszer - az (esedékes első hulladékszállítási napon)  közszolgáltató által 
meghirdetett szállítási napon, megfelelő formában, zsákban vagy legfeljebb 80 cm-es 
hosszúságú kévébe összekötve, max. 30 kg súlyig a (hulladékgyűjtő edényzet mellé) 
az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezheti, melynek ellenértékét a 
közszolgáltatási díj tartalmazza. 

 
(20)  A gyűjtőedény mellé hulladékot csak– a 7.§. (19) bekezdését kivéve - a 

Közszolgáltatótól vásárolt egyedi azonosítójellel ellátott zsákban helyezheti ki. A zsák 
ára tartalmazza a települési szilárd hulladék elszállításnak, kezelésének és 
ártalmatlanításának díját.  

 
(21) Köteles az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségének megfelelő, a Közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos hulladékgyűjtő edényt, illetve konténert 
(továbbiakban gyűjtőedényt) beszereznie 2008. december 31-ig. A szabványos 
gyűjtőedények felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 
(22)1 Azon fogyasztók, akik fogyasztási szerződést eltérő űrmértékű edényzetre nem kötnek, 

a díjfizetési kötelezettség a 110 literes űrmértékű edényzetre jelen rendeletben 
meghatározott díjnak a megfizetésére terjed ki. 

 
                       
1 A 7. §. (22) bekezdését a 25/2011. (XII.14.) Ktr. sz. rendelet 1.§-a állapította meg. 
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8. §. 
 

Üdülőtulajdonosokra vonatkozó eltérő rendelkezések 
 

(1)  A szervezett közszolgáltatást az üdülőtulajdonosok május 1 – szeptember 30. közötti 
időtartamban kötelesek igénybe venni, így ezen időszakban vonatkoznak rájuk az e 
rendeletből fakadó feladatok és kötelezettségek.  

(2) Az állandó lakás céljára használt üdülők esetében az üdülőtulajdonosokra háruló 
feladatok és kötelezettségek az (1) bekezdéstől eltérően az egész évre fennállnak és 
megegyeznek a lakóingatlan tulajdonosainak feladatával és kötelezettségével. 

 
(3) Az (1) bekezdés szerint érintett üdülőterületek ingatlantulajdonosai – gyűjtőedényzet 

hiányában – az ott jelzett időszakra kötelesek számlával igazolható módon legalább 
heti egy emblémás zsák megvásárlására. A gyűjtőedényzettel rendelkezők számára a 
szolgáltató a rendeletben meghatározott módon  számláz. 

 
(4) Az üdülési szezonon túli időszakban az üdülőterületen hulladékot, vagy edényzetet – 

az állandó lakás céljára használt üdülők tulajdonosain kívül - közterületre elhelyezni 
tilos. Ezen időszakban képződött települési szilárdhulladékot az üdülőtulajdonosok a 
szolgáltató által rendszeresített zsákban az önkormányzat által kijelölt helyre 
helyezhetik el a gyűjtési nap előtti nap 20.00. órától a gyűjtési nap 06.00. óráig. 

9. §. 

Az elhagyott hulladékokra vonatkozó szabályok 

 
(1)   Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelés kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha 

annak személye nem állapítható meg – a hulladék tulajdonosának azonosításáig – az 
ingatlan tulajdonosát terheli. 

 

(2)   Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási területén, illetve a 
közterületeken elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve 
ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.  

 
(3)   A Környezetvédelmi Hatóság az elhagyott települési hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására kötelezheti: 
 

a.) a hulladék tulajdonosát; 
b.) az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben ha a hulladék tulajdonosának 

személye nem állapítható meg; 
c.) közterületen elhagyott hulladék esetén a települési önkormányzatot. 

 
(4)   Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a 

hulladékkezelés és eljárás költségeit érvényesíti. Ha a hulladék tulajdonosát 
azonosítani nem lehet, akkor annak az ingatlannak a tulajdonosának, használójának 
kell a költségeket megtéríteni, akinek az ingatlanán a hulladék található. 
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III. fejezet 
A szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 
10. §. 

 
(1)   A közszolgáltatónak az ingatlantulajdonossal a közszolgáltatás megkezdése előtt 

írásban szerződést kell kötni. A szerződésnek tartalmaznia kell:  

 
a.) a szerződő felek megnevezését, 
b.) a szolgáltatás szervezett és rendszeresített elvégzésére irányuló kötelezettségek 

vállalását, 
c.) a szállítás helyét és gyakoriságát, 
d.) a gyűjtőedény ürítésére való ki- és behelyezéssel kapcsolatos kötelezettségeket, 
e.) az arra irányuló szolgáltatási kötelezettség-vállalást, hogy a szállítást a 

mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban 
meghatározott díj ellenében végzi, 

f.) a szolgáltatási díj megállapításának alapját ( a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési 
díja, illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerinti meghatározott díja), 
az abban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket, 

g.) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díj elmulasztásának 
jogkövetkezményeit. 

 
(2)   A szerződés megkötése érdekében az ingatlantulajdonosokat a közszolgáltató 

képviselője személyesen felkeresi.  
 
(3)   A szerződéskötés vagy a közszolgáltatás igénybevételének hiánya nem mentesít a díj 

megfizetése és a szolgáltatás igénybevétele alól.  
 

IV. fejezet 
 

A közszolgáltatás díja 
 

11. §. 
 
(1) A közszolgáltatás –általános forgalmi adó nélkül számított - egységnyi díjtételeit a 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) Ingatlantulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében az egységnyi díjtétel a 

közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra meghatározott hulladéktérfogata 
szerint( 70l, 80l, 110 l, 120 l, 1100 l, 5000 l) számított gyűjtőedényzet egyszeri ürítési 
díja. 

 
(3) Gazdálkodó szervezetek esetében az egységnyi díjtétel a gazdasági tevékenységgel 

összefüggésben keletkező – a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra 
meghatározott mennyiségű – hulladék egy köbméterének díja. 

 
(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának, 

illetve mennyiségének a szorzata. 
 

12. §. 
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(1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 
közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési 
kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a 
bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 

 
(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg 

azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat 
megszüntetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – a változást követő 
15 napon belül- bejelenteni. 

 
(3) Nem teljesített és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt 

visszajáró arányos összeget beszámítással, vagy visszafizetéssel kell elrendezni. 
 

13. §. 
 
(1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a településen szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató 
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
rendelkezésre állását igazolja. 

 
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 

 
(3) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az  

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja 
annak teljesítésére. 

 
(4) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90 napot 

követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett- a 
díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi a települési önkormányzat 
jegyzőjénél. 

 
(5) A jegyző a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül – a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a 
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, 
valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a 
jegyző nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. 

 
(6)  A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési 

önkormányzat jegyzője- a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül – 
igazolást ad a közszolgáltatónak. 

 
V. fejezet 

14. §. 

Mentességek 
 (1)   Mentesül az ingatlantulajdonos a szolgáltatási díj alól, ha az ingatlan beépítetlen és 

azon települési hulladék nem keletkezik.  
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(2)   Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni, ha  
 

a.) az ingatlan lakatlan és azt a közszolgáltatónak írásban bejelentették, 
b.) az ingatlantulajdonos tartósan (minimum 30 napig) távol van és a 

közszolgáltatónak legalább 15 nappal a távollét megkezdése előtt – a távollét 
időtartamának megjelölésével – előre bejelenti és ha az ingatlant más nem 
használja.  

VI. fejezet 

A rendelet betartásának ellenőrzése, szabálysértési rendelkezések 

 
15. §. 2 

 
 

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 
 

16. §.  
 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 2.§.(2) 
bekezdésében rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően 
adatot kell szolgáltatnia a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő 
bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg. 

 
(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait( név, születési hely és idő, 

lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni. 
 
( 3) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási 

feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, 
jogosulatlannak nem adhatja át. 

 
(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszűntetését követően a személyes adatokat a 

nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell a Közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj 
tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a 
végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a Közszolgáltató. 

 
(5) A Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult(felelős) személyt, a 

nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés 
megakadályozása érdekében szabályozni. 

 
(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén 

a Btk., a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény vonatkozó szabályai, illetve 
ebből származó károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 

 
(7) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése 

céljából adatszolgáltatást kérhet Tiszaalpár Nagyközség Jegyzőjétől. Az 
adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg. 

                       
2 A 15. §-t a 14/2012. (V.31 .) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. 
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VII.  fejezet 

17. §. 

Átmeneti- és záró rendelkezések 

 
(1)  A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az alábbiak 

szerint kell végrehajtani:  
 

a.) A közszolgáltatónak a közszolgáltatás beindításának előkészítését 
(ingatlantulajdonosokkal a szerződés megkötése) 2008. szeptember 30-ig kell 
elvégezni.  

b.) A kötelező közszolgáltatás indításának időpontja: 2008. október 1. 
 
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
(3)   A megbízott közszolgáltató köteles a Képviselő-testületet évente 1 alkalommal 

tájékoztatni tevékenységéről. 
 
(4)   A Képviselő-testület minden év november 1-jéig a következő évre szóló 

közszolgáltatási díjak összegét – a közszolgáltató javaslata alapján – jóváhagyja.  
 
(5)   Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvény, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet, valamint a 
települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 
(6)   Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárdhulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2004. (IV. 30.) Ktr. sz. rendelet hatályát 
veszti.  

                  dr. Menyhárt Anett s.k.                                          Bodor Ferenc s.k. 
                            jegyző                                                             polgármester 
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      1. számú melléklet a 9/2008.(IX .19.) számú rendelethez3 
                                      
 

 
 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás díjai 2012. évre 
(a díjak nettóban értendőek) 

 
Lakossági gyűjtőedényzetek egyszeri ürítési díjai 

 

Edényzetek űrtartalma Ft/ ürítés 

   a)     70 literes 207,9 

   b)     80 literes  237,6 

   c)   110 literes 326,7 

   d)   120 literes  356,4 

   e)   240 literes 712,8 

   f) 1100 literes 3267 

   g) 5 m3-es konténer 14850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
3 Az 1. sz. mellékletet a 25/2010. (XII.22.) Ktr., valamint a 25/2011. ( XII.14.) Ktr. számú 
rendeletek módosították. 
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2. számú melléklet a 9/2008.(IX .19.) számú rendelethez 
Szelektívhulladék gyűjtőszigetek Tiszaalpáron 
 

1. Szent Imre tér  

2. Alpári üdülő övezetben a teniszpálya mellett 

3. Könyves Kálmán téren  

4. Bethlen Gábor u. – Juhász Attila söröző előtti területen 

5. Rákóczi F. u.-ban a Kádár Lajos Közösségi Ház előtti területen 

6. Ady Endre u. 94. szám előtt 

 

 

 


