
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
__/2014. (II.12.) ÖR. sz. 

önkormányzati rendelete 
a 

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35.§, 88. § (4) bekezdésében, 
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.  A rendelet célja 

 
1.§ (1)A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem 
és a közegészségügy követelményeinek megfelelően szabályozza: 

a) A település szilárd és nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatás igénybevételének, teljesítésének rendjét, valamint 
b) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelezettségeket. 
 

(2) A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
2. Általános rendelkezések 

 
2.§ (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati 
feladatok ellátása érdekében Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a települési szilárd és nem közművel 
összegyűjtött folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján közszolgáltató bevonásával 
gondoskodik. 
 
(2) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

Körösladány város közigazgatási területére kiterjed. 
 
(3) A rendelet előírásai nem vonatkoznak különleges kezelést igénylő veszélyes 

hulladékokra.  
 
(4) Körösladány város közigazgatási területén lévő ingatlanok valamennyi 

tulajdonosa, bérlője, kezelője illetve használója (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, az ingatlanán keletkező 
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települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezéséről kötelező 
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.  

 
(5) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni: 

a) az ingatlantulajdonosnak: 
     aa) amíg az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas 

felépítmény nincs, és hulladék sem keletkezik. 
     ab)nem lakott ingatlan után, amennyiben ott hulladék nem keletkezik.  
b) gazdálkodó szervezetnek, ha tevékenységét az ingatlanban ténylegesen 
nem folytatja. 

 
(6) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az illetékes környezetvédelmi 

hatóság által engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – 
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek a (4) bekezdés 
szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha tevékenységük során képződött 
települési hulladéknak ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, 
létesítményekben gondoskodnak. 

 
3. Közszolgáltató 

 
3.§ (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást az 
 önkormányzatok többségi tulajdonában álló hulladékgazdálkodási 
 közszolgáltatói engedéllyel rendelkező Békés-Manifest Közszolgáltató 
 Nonprofit Kft. (székhelye: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. sz.) végzi. 
 
(2)  A közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a 

Polgármester köti meg a Képviselő-testület jóváhagyását követően 10 év 
időtartamra, az e rendeletben szabályozott  tartalommal. 

 
(3) A Képviselő-testület a folyékony hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításra 

történő átadásával kapcsolatos feladatokat saját maga VÍZIKÖZMŰ 
Intézménye (székhelye: 5516. Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.) útján végzi. Az 
ártalmatlanítást a helyi szennyvíztisztító telepen a Alföldvíz Zrt. (székhelye: 
Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.) végzi. 

 
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás tartalma 

 
4.§ (1)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
 megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a szolgáltató az 
 ingatlantulajdonost írásban értesíti. A kötelező szolgáltatással kapcsolatos 
 szerződéses jogviszonyt a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a 
 szolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. Gazdálkodó szervezetek 
 egyénileg kötnek szerződést a szolgáltatóval.  
 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás nyújtásának 

lényeges feltételeiben bekövetkező változásról a szolgáltató haladéktalanul – a 
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változás bekövetkezése előtt – írásban köteles az ingatlantulajdonosokat 
értesíteni.  

 
(3) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor, melyről a lakosságot előzetesen 

tájékoztatni kell. Lomtalanítás során a háztartásokban alkalmilag keletkező 
nagyobb méretű darabos hulladék szállítható el, mely szabványos 
gyűjtőtartályban nem gyűjthető, és a rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható.  

 
(4) A szelektíven gyűjtött kommunális hulladékot havi egy alkalommal - a 

szolgáltató által előre meghatározott időpontban - díjmentesen elszállítja.  
 
(5) A szolgáltató évi egy alkalommal – általa előre meghatározott időpontban – a 

veszélyesnek minősülő háztartási hulladékot összegyűjti és térítésmentesen 
elszállítja.  

 
(6) A szolgáltató a településen szelektív háztartási hulladékgyűjtő lerakási lehetőséget 

alakít ki, ahová a szelektíven gyűjtött hulladékot a lakosság elhelyezheti. 
 

5. A települési nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás tartalma 

 
5.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéről az ingatlantulajdonos megrendelése 
 alapján igény szerint gondoskodik a közszolgáltató. 
 
(2) A közszolgáltatásra a közszolgáltató által kijelölt heti egy napon van 

lehetőség. 
 
(3) Csapadékos, belvizes időszakban a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő 

napokon is van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. 
 

 
6. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 
6.§ (1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék mennyiséget 
 legalacsonyabb szinten tartsa.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem 

halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem 
helyezheti ki, a folyékony hulladékot szükség szerint köteles elszállíttatni.  

 
(3) A települési szilárd és folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos az 

elszállításra való átvételéig úgy köteles gyűjteni, hogy az környezetét ne 
szennyezze, illetve semmilyen formába ne károsíthassa azt.   

 
(4) Az ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési 

szilárd, illetve folyékony hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak 
adhatja át. 
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(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles 

fizetni. 
 

7. Közszolgáltatási díj 
 
7.§ (1) A közszolgáltatási díj szilárd hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott mértékű díj. 
 
(2) A szolgáltatás törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben 

az ott meghatározott feltételekkel korlátozható vagy szüneteltethető.  
 
(3) A Szolgáltató 50 %-os díjmérséklést biztosít a Jegyző által adott névsor alapján 

a településen életvitelszerűen élő legidősebb 100 ingatlantulajdonos (használó) 
számára, az adatokat legkésőbb minden év március 31. napjáig  kell átadni a 
szolgáltató részére, aki a kedvezményt folyó év július 1. napjától bitosítja. A 
mentességre jogosultak körét minden év március 31. napjáig a felek 
aktualizálják. 

 
(4) Hulladékszállítási díjkedvezményre kizárólag akkor jogosult a kérelmező, ha 

igazolni tudja, hogy díjhátralékkal nem rendelkezik. 
 
(5) A díj a települési szilárd hulladék átmeneti tárolására, illetve gyűjtésére szolgáló 

tartálynak a hulladék közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakoriságú 
összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának költségeit, valamint 
lakosság részére szervezett évi kétszeri lomtalanítás, a szelektíven gyűjtött, és a 
veszélyes hulladék elszállítás és ártalmatlanítás költségeit tartalmazza, 
legmagasabb mértéke a központi jogszabályban meghatározott mértékű díj 
lehet. 

 
(6) A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtési, szállítási, 

kezelési és tisztítási díját e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott két 
tényezős díj tartalmazza. 

 
(7) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 

a szolgáltató vagy megbízottja szedi be. 
 
(8) Az ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 

a szolgáltató által meghatározott módon köteles megfizetni, a szolgáltató által 
kibocsátott számla alapján, a települési szilárd hulladék esetén negyedévente 
utólag, folyékony hulladék esetén a megrendeléssel egy időben. 

 
(9) A díjfizetés alól mentesül az az ingatlan tulajdonos vagy használó aki az 

ingatlanát legalább 1 hónapig, nem használja így ott hulladék nem keletkezik, 
ezt a szolgáltató fele hitelt érdemlően (pl. közüzemi számla másolat) igazolja.  
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8. Hulladékszállítás, hulladékgyűjtés, a hulladékgyűjtő edényzet  
elhelyezése 

 
8.§ (1) A szolgáltató a gyűjtési területen legalább a gyűjtés gyakoriságának és az 
 elismert legkisebb hulladékmennyiségnek megfelelő, de legkevesebb 80 liter 
 űrtartalmú, illetve 120 liter űrtartalmú szabványosított gyűjtőtartályt köteles 
 az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve 

elszállítására legalább 1 db. a szolgáltató által a gyűjtési területen 
rendszeresített (1) bekezdés szerinti gyűjtőtartályt igénybe venni. Ha a 
kihelyezett hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átadott 
gyűjtőtartályok űrtartalmú, a szolgáltató az ingatlantulajdonossal való 
egyeztetés után nagyobb űrtartalmú tartályra cseréli le az eredeti 
gyűjtőtartályt, illetve megemeli az átadott gyűjtőtartályok számát. Ha a 
keletkezett hulladék mennyisége csak alkalomszerűen haladja meg a tartály 
űrtartalmú, az ingatlantulajdonos a szolgáltatótól vásárolt „céglogós” 
zsákokban is kihelyezheti a hulladékot. 

 
(3) Az ingatlantulajdonos a rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályban a szilárd 

hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott 
gépi ürítést ne akadályozza. Amennyiben a gyűjtőtartályba ettől eltérően 
olyan anyagot helyez el, ami a járműben kárt okoz, úgy az okozott kárt köteles 
megtéríteni.  

 
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályt a 

települési szilárd hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt 
időben közterületen a gyűjtőjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas 
helyen elhelyezni. A kiürített edényeket annak tulajdonosa köteles az 
ingatlanára az ürítés után, de legkésőbb az ürítés napján bevinni. 

 
(5) Üdülőterületen a szolgáltató által meghatározott időpontban a "céglogós" 

zsákban összegyűjtött hulladék kerülhet elszállításra. 
 
(6) A hulladékgyűjtő edényt mozgatása során a hulladékszállítást végző 

szolgáltató dolgozója az elvárható gondossággal köteles eljárni. A munka 
során bekövetkezett – természetes elhasználódást meghaladó mértékű – 
rongálódásért a szolgáltató felelősséggel tartozik.  

 
(7) A hulladékelszállításra kihelyezett tartály nem akadályozhatja a jármű és a 

gyalogosforgalmat.  
 
(8) A hulladékot úgy kell elszállítani, hogy az a szállítás során a környezetet ne 

szennyezze. A szállításból eredő szennyeződés esetén a szolgáltató köteles a 
szennyeződés mentesítésről gondoskodni.  
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9.§ (1) A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék 
elszállítását, ha:  
a) az nem a rendszeresített, vagy a szolgáltató által elfogadott 
gyűjtőtartályban, illetve „céglogós” zsákban kerül kihelyezésre elszállítás 
céljából.  
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, 
amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve 
ártalmatlanítható.  

 
(2) Az (1) bek. a) és b) pontjában említendő esetekben a szolgáltató külön díj 

fizetése esetén gondoskodik – egyedi többletszolgáltatás kertében – az 
elszállításról, illetve az ártalmatlanításról. 

 
10.§ (1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a 
szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bek. szerint, ha a szolgáltatót a 

közszolgáltatás nyújtásában az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok 
akadályozza, és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető 
legrövidebb időn belül pótolja a szolgáltatást.  

 
(3) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható 

köztartozás.  
 
(4) A karácsonyfákat a szolgáltató külön díj felszámítása nélkül szállítja el. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos változás esetén a szolgáltatónak történő bejelentés 

napjáig a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a régi 
tulajdonos viseli.  

 
9. Személyes adatok kezelése 

 
11.§ A szolgáltató a szolgáltatás végzése során az igénybevevőkről birtokába jutott 
 személyes adatokat csak a szolgáltatásból származó igényeinek 
 érvényesítésére használhatja, azt az igénybevevők hozzájárulása nélkül más 
 célra nem használhatja, illetve harmadik személynek át nem adhatja, kivéve az 
 adóhatóság részére történő adatszolgáltatást. 
 

10. Közszolgáltatási szerződés 
 

12.§ (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az 
 alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-
 azonosító, statisztikai számjel), 

 b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, 
 c) a közszolgáltatási területet, 
 d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát. 
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 e) a közszolgáltatás minőségi ismérveit, az OHÜ által meghatározott 
 minősítési osztályt; 

 f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit; 
 g) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt 

 kötelezettsége teljesítésére vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a 
 települési önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget 
 vállal; 

 h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó 
 módszer leírását; valamint 

 i) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás 
 teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 128. §-ában 
 foglaltakra is. 

 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató 
 kötelességeként meg kell határozni: 

 a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását; 
 b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 

 teljesítését, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés 
 teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja; 

 c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények 
 biztosítását, és a minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
 szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét; 

 d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, 
 gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és 
 képzettségű szakember alkalmazását; 

 e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések 
 és karbantartások elvégzését; 

 f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek 
 és létesítmények igénybevételét; 

 g) a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével 
 összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését; 

 h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási 
 rendszer működtetését; 

 i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 
 folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint 

 j) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 
 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a települési 
önkormányzat kötelességeként meg kell határozni: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató 
számára szükséges információk szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában 
foglaltakra tekintettel; 

 b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 
 közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését; 

 c) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való 
 összehangolásának elősegítését; 
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 d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, 
 kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározását; valamint 

e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az 
önkormányzati  tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények 
vonatkozásában. 

 
 

11. Záró rendelkezések 
 

12.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 12/2013. 
 (XI.28.) ÖR sz. rendelet hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a 

belső piaci szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
 

Körösladány, 2014. február 12. 
 
 
 

Kardos Károly Ilyés Lajos 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
 

Záradék 
 
A rendelet kihirdetve! 
 
Körösladány, 2014. február 12. 
 
 
 Ilyés Lajos 
 jegyző 
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1. sz. melléklet  
 
Díjtétel 2013. június 30. napjáig: 
 
Szennyvízszippantási díj: 612,40 Ft 
Állami támogatás -100,00 Ft 
Szennyvízszippantási díj: 512,40 Ft 
Szennyvíz elhelyezési ártalmatlanítási 
díj: 

856,00 Ft 

Összesen: 1368,40 Ft 
ÁFA 27 %: 369,50 Ft 
Összesen: 1737,90 Ft 
 
Az ár 1 m3-re vetítve! 
 
Díjtétel 2013. július 1. napjától: 
 
Szennyvízszippantási díj: 551,20 Ft 
Állami támogatás -100,00 Ft 
Szennyvízszippantási díj: 451,20 Ft 
Szennyvíz elhelyezési ártalmatlanítási 
díj: 

856,00 Ft 

Összesen: 1307,20 Ft 
ÁFA 27 %: 352,90 Ft 
Összesen: 1660,10 Ft 
 
 
 
 
 


