
Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

Tiszajenő község települési hulladékgazdálkodásáról 

Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35.§ a)-g) pontjaiban és a 39.§ (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§ A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített 
gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása. 

2.§ A  közszolgáltatási  terület : Tiszajenő község közigazgatási területe. 

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltató, a Tiszajenő Község Önkormányzatával megkötött 
közszolgáltatási szerződés alapján az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft ( 5000 
Szolnok József A. u. 85.) 

4.§ A Tiszajenő községben keletkező, összegyűjtött és elszállított települési hulladékot a Köz-
szolgáltató a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba szállítja. 

II. fejezet 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja 

5.§ (1)Valamennyi ingatlan tulajdonosa valamint használója a település belterületi , és zárt-
kerti részén található azon ingatlanokra vonatkozóan , melyeken felépítmény található, köteles 
az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott edényzet 
felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatóval elszállíttatni, azaz 
köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) A háztartási hulladék gyűjtése konténerek felhasználásával történik: 

a) a település külterületén – kivéve a mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott ingatlano-
kat- 

b) a település belterületén és zártkerti részén felépítménnyel nem rendelkező ingatlanokon . 

(3) A konténerek helyét a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után az önkormányzat 
jelöli ki, melyről a lakosságot tájékoztatni kell. 

(4) Az ingatlanokon összegyűjtött háztartási hulladék konténerekbe történő elszállítása az 
ingatlantulajdonos feladata. 
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(5) A konténerekben kizárólag zsákban helyezhető el hulladék. 

6.§ (1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy an-
nak fedele lecsukott állapotban legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató 
alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az 
ürítő berendezést ne károsítsa. 

(2) A gyűjtőedénybe tilos állati tetemet, folyékony anyagot, mérgező, veszélyes, robbanó-, 
vagy olyan anyagot tenni, amely a kiürítést végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszé-
lyezteti, vagy a begyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő, 
veszélyezteti a környezetet. 

7.§ (1) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítást megelőző napon 18,00 órától lehet kihelyezni a 
közterületre. 

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelye-
zése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

8.§ (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya az edényzettel együtt: 

 

a. 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg. 
b. 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 60 kg. 
c. 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 300 kg lehet. 

(2) Azon ingatlantulajdonosok, akik a hulladékot e rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatáro-
zottak szerint konténerek felhasználásával kötelesek gyűjteni, hetente maximum háztartáson-
ként 120 liter, azaz 25 kg súlyú hulladékot helyezhetnek el a gyűjtőkonténerekben. 

9.§ A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról ( lomtalanítás) 
évente egy alkalommal az előre meghirdetett időpontokban és módon a Közszolgáltató gon-
doskodik. 

9/A.§ (1) A lakosság szelektíven gyűjtött újra hasznosítható anyagait  négyhetente 
házhoz menő begyűjtési rendszerben gyűjti be a közszolgáltató. 

(2) A sárga fedelű 120 liter űrtartalmú szelektív hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyez-
ni a papír, fém és műanyag csomagolási hulladékot. 

(3) Az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére a település két pontján elhelyezett hulla-
dékgyűjtő sziget szolgál. 

(4) A zöldhulladék gyűjtése egész évben a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő Szol-
noki Hulladékudvarba ( Szolnok, Felsőszandai rét) történő ingatlanhasználók általi 
beszállítással történik. 

III. fejezet 
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A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

10.§ A Közszolgáltató az ingatlanokon keletkezett, szabványos gyűjtőedényben a közterületre 
kihelyezett, és a konténerekben elhelyezett települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal 
gyűjti, és a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe szállítja. 

11.§ (1) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben: 

- a Közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 6.§ (2) bekezdésé-
ben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, 

- a gyűjtőedény túltöltött. 

(2) A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató írásos formában, az ok pon-
tos feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. 

12.§ (1) A hulladékgyűjtő edények biztosítása, szükség szerinti cseréje az Önkormányzat fel-
adata. 

(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos az ingatlanon a közszolgáltatást nem veszi igénybe ( az 
ingatlan értékesítése, vagy egyéb ok  miatt ) köteles a tisztára mosott, fertőtlenített edényzetet 
az Önkormányzat részére visszaadni. 

13.§ A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő szigetek edényeit az Önkormányzat igény-
bejelentése alapján üríti ki. 

14.§ A Közszolgáltató köteles a begyűjtés során elszóródott hulladékot elszállítani. 

IV.fejezet 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

15.§ A rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a 
közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz a közszolgáltatási díjfizetési kötele-
zettségének. 

16.§ Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 
napon belül bejelenti. 

17.§ Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kizárólag írásban, előre kérheti a 
Közszolgáltatótól – a gyűjtőedény leadásával egyidejűleg - abban az esetben, ha az ingatlanát 
30 napot meghaladó ideig nem kívánja használni. 

18.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőt-
lenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról.  

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetö-
mörödött, vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emi-
att az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az 
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edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt 
megtéríteni. 

(3)A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése, vagy megsemmisülése 
miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt az Ön-
kormányzattól átvette, illetve a felmerülő költségeket az köteles viselni, aki a gyűjtőedény 
használati jogát megszerezte. 

(4) Az Önkormányzat kárát – amely az edényzet pótlási értéke - az ingatlantulajdonos a kár 
bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni. 

V.fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

19.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: 

a) a szerződő feleket, 

b) a szerződés tárgyát, a közszolgáltatás kezdő időpontját, 

c) a hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat, az ürítési 
gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint. 

d) a szolgáltatási díj fizetés módjára vonatkozó szabályokat, 

e) a Közszolgáltató és az Önkormányzat kötelezettségeit. 

VI.fejezet 

Díjfizetési kötelezettség alóli mentesség, időlegesen használt ingatlanokkal kap-
csolatos fizetési kötelezettség 

20.§ Mentes a díjfizetési kötelezettség alól: 

a) a település külterületén található ingatlanok tulajdonosa, 

b) a település belterületi és zártkerti részén található, felépítménnyel nem rendelkező 
ingatlanok tulajdonosa. 

21.§ A település belterületi és zártkerti részén az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai  
a 120 literes hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozóan megállapított ürítési díj 50%-át kötele-
sek fizetni. 

VII.fejezet 

Egyéb rendelkezések 
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22.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához szükséges személyes 
adatokat kezeli. 

(2) A Közszolgáltató  közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlege-
sen az ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése 
során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságá-
ról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan, 
jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében használhatja fel. 

23.§ A közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó a Ht. szerinti Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság / Koordináló 
Szerv/ részére fizeti meg. 

24.§  Hatályon kívül helyezve 9/2016.(VI.29.) 

VIII.fejezet 

Záró rendelkezések 

25.§ (1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tiszajenő Község Önkormányzatának a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, a 
3/2003. /II. 20./ Kt. sz., a 9/2003. /IV. 24./ Kt. sz., a 4/2004. /I.28./, 31/2004. /VII.8./, a 
43/2004. /XII. 29./ , a 33/2005. /XII. 28./, az 1/2007. /I.12./ , a 20/2007./XII.28./ a 
18/2008.(XII.23.) a 20/2009.(IX.18.) a 29/2009.(XII.28.) a 11/2010.(XII.14.) az 
5/2011.(II.22.) a 20/2011.(XII.27.) az 1/2012.(I.18.) a 10/2012.(IV.27.) a 13/2012.(V.17.) a 
27/2012 (XII.27.) és a 10/2013.(IV.26.) rendelettel módosított 17/2002.(XII.31.) rendelete. 
Tiszajenő, 2013. június 24. 
Puskás Béla         Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester           jegyző 
 
Megjegyzés: A rendeletet módosította a 9/2016.(VI.29.)  és a 4/2018.(II.23.) önkormányzati 
rendelet. 
2018. február 27-én hatályos szöveg.       
         Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
            jegyző 

 


