
Nagyrada Község  Önkormányzatának 

8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodásról 

 

(Egységes szerkezetben a 9/2014. (XI.28) 11/2013.(IX.13) 8/2013.(V.31.) 11/2009.(XII.17.) 

önkormányzati rendelettel) 

 

 

 

Nagyrada Község Önkormányzat képviselőtestület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv 

(továbbiakban Hgt.) 23. §-ban, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

települési hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. §   

A rendelet területi hatálya 

 

A rendelet hatálya Nagyrada közigazgatási területére terjed ki 

 

2. §            

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA 

 

1. A rendelet hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) és a lakossági 

veszélyes hulladék, gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére. 

 

2. E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem tartozó 

hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékbirtokos köteles gondoskodni. 

 

                                                                        3.§      

A RENDELET SZEMÉLYI HATÁLYA 

 

1.  A rendelet hatálya kiterjed a hulladék minden birtokosára, akinek életvitele, vagy egyéb 

tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék 

begyűjtőjére, valamint kezelőjére. A begyűjtő és kezelő csak az önkormányzat által kiírt pályázat 

mindenkori nyertese, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet. 

 

 

2. 1Hatályon kívül helyezve                                      

 

 

A Közszolgáltató végzi Nagyrada települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását 

és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett 

összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. – 

 

4.§       

FOGALMAK 

 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 



a. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

b. biohulladék: a szerves anyagú, komposztálható konyhai és kerti, valamint az ehhez hasonló 

hulladék. 

c. hulladékbirtokos: akinek az életvitele, vagy tevékenysége, működése során a hulladék keletkezett. 

Vitás esetben a hulladékbirtokos az, akinek a tulajdonában lévő ingatlanon a hulladék van, vagy aki a 

hulladékgyűjtő edényt elhelyezte, illetve akinek érdekében azt elhelyezték. 

d. lom: a települési szilárd hulladék azon része, amely a rendszeresített gyűjtőedényben terjedelme 

miatt nem helyezhető el úgy, hogy a gyűjtőedény zárható és rendeltetésének megfelelően 

használható maradjon. 

e. maradékszemét: a települési szilárd hulladék azon része, amelyet újra hasznosítani nem lehet, 

ezért ártalmatlanítása lerakással történik. 

 

5.§       

A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

 

A közszolgáltatás kiterjed 

a. hulladék rendszeres, valamint megrendelésre történő begyűjtésére, 

b. évente egy alkalommal történő lomtalanításra, 

c. a lakossági veszélyes hulladék átvételére évente egy alkalommal az e célra kijelölt helyen, 

d. a települési szilárd hulladék átvételére, elszállítására és kezelésére. 

 

6.§       

 

A HULLADÉK RENDSZERES BEGYŰJTÉSE 

 

(1)       Nagyrada község közigazgatási területén lévő felépítményes ingatlanokon lévő 

hulladékbirtokos köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni, a 

közszolgáltató pedig a birtokostól a hulladékot begyűjteni. A közszolgáltatási szerződés a 

közszolgáltatás felajánlásakor jön létre a hulladékbirtokos és a közszolgáltató között határozatlan 

időre. A rendszeres begyűjtéssel ellátott területen a közszolgáltatási szerződés csak akkor szűnik 

meg, ha valamely hulladékbirtokos helyébe másik hulladékbirtokos lép. 

(2)       A közszolgáltatás felajánlásáról, megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a 

közszolgáltató írásban értesíti a hulladékbirtokost. Az értesítés tartalmazza a felek nevét, a begyűjtés 

időpontját, a gyűjtőedény méretét. 

 

7.§       

 

A HULLADÉKBIRTOKOS KÖTELEZETTSÉGE ÉS JOGA 

 

(1)       A hulladékbirtokos köteles 

             a)         a közszolgáltatóval közölni, nevét, lakcímét (székhelyét), 

b)         gondoskodni a közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó 

gyűjtőedényről, a hulladékot a gyűjtőedényben tárolni, begyűjtéskor azt a közterületen 

elhelyezni 

c)         a gyűjtőedény épségéről, rendeltetésszerű használatáról és a gyűjtőedény 

tisztántartásáról gondoskodni, 

             d)        hulladékát átadni 

(2)       A nem lakás céljára szolgáló helyiségben keletkező, bomló szerves anyagot nem 



           tartalmazó hulladék esetén a hulladékbirtokos és a közszolgáltató a begyűjtési 

          gyakoriságban külön állapodik meg. 

 
4   

(3) A biohulladékot  a 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet 2§. a) és g) pontja figyelembevételével ház 

    komposztálással kell kezelni.  

 

 

 

 

8.§       

A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE ÉS JOGA 

(1) A közszolgáltató köteles 

a) 
3 

Nagyrada község közigazgatási területén hulladékbirtokosnak a közszolgáltatást felajánlani, 

az önkormányzat által kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő gyakorisággal a 

hulladékot begyűjteni, és a kijelölt hulladéklerakó helyen elhelyezni 
 

b) 
1
 Többlethulladék elszállításához térítés ellenében feliratos hulladékgyűjtő zsákot szükséges   

biztosítani 

c) A szerződés tartalmában, vagy a begyűjtés módjában beálló változásról a hulladékbirtokosát 

előzetesen értesíteni (ünnepek esetén hirdetés útján) 

(2)  A közszolgáltató a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és az 

önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően köteles a kötelező közszolgáltatást elvégezni. 

(3) A hulladék rendszeres begyűjtését a közszolgáltató a meghatározott szállítási napokon köteles 

elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, úgy a tevékenység a 

következő munkanapra tolódik el, ha a közszolgáltató a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást. 

Az eltérő időpontról az érintett hulladékbirtokosokat a közszolgáltató hirdetmény útján tájékoztatni 

köteles. 

(4) A közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, 

közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest hiányában nem tudja 

megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat útvonalában, az ingatlan bejáratához 

legközelebb eső úttest közelében van. 

(5) A közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 

a) hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 

gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 

 

 

 (6) 1 Hatályon kívül helyezve 

 

 

(7)      
 1 

Hatályon kívül helyezve 

 

9.§ 

 

A HULLADÉK RENDSZERES BEGYŰJTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

 

(1)  
1 
A hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedény egyedülálló esetén 60 literes, 2 - 4 fős 

háztartás esetén 80 literes, 4 fős háztartás  felett 120 literes. Az edény  minőségének, illetve 



állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás megakadályozását és a zárt tárolást is 

biztosítania kell.  

 

(2)     Az edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatók legyenek. A hulladék 

bedöngölése vagy tömörítése tilos. A nagyobb terjedelmű tárgyakat az edénybe helyezés előtt fel kell 

darabolni. 

Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a szállító 

személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, stb.) elhelyezni tilos. 

 

(3)       A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért 

felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból 

eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület 

szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 

gondoskodni. 

 

10.§ 

 

AZ ESETI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  

 

(1) A közszolgáltató a hulladékbirtokos számára ingyenesen, a meghirdetett időpontban évente egy 

alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem 

helyezhető hulladékot. A hulladékbirtokos a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a 

közterületre a lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne 

veszélyeztesse. Nem rakhatja ki a hulladékbirtokos az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot, 

járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket. 

(2)       A közszolgáltató külön díjazás nélkül az általa meghirdetett időpontban és helyen évente egy 

alkalommal, a lakosság életvitelével kapcsolatban termelődött veszélyes hulladékot átveszi. A 

hulladékbirtokos az átvétel helyén és időpontjában közvetlenül a közszolgáltatónak adhatja át a 

veszélyes hulladékot. 

(3)       A közszolgáltató a hulladékbirtokos külön megrendelése alapján, díjazás ellenében köteles a 

megrendelés szerinti hulladékot, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott műanyag zsákban 

vagy konténerben begyűjteni, illetve elszállítani. 

(4)       A közszolgáltató az (1) – (3) bekezdésekben leírt feladat ellátása során begyűjtött hulladék 

hasznosításáról, lerakásáról, ártalmatlanításáról, további kezeléséről a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően gondoskodni köteles. 

 

 

11.§ 

 

1 A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

 

A közszolgáltatási díj egytényezős díjból áll. A közszolgáltatási díj megfizetése az ingatlanhasználót 

terheli.  

 
2
11./A§ 

(1) Nagyrada Község Önkormányzat képviselőtestülete a Közszolgáltató részére, a közszolgáltatást 

igénybe vevők természetes azonosító adatait átadja. 

 



(2) A Közszolgáltató az adatok a szolgáltatás igénybevételével, a szolgáltatás díjának meg nem 

fizetésével kapcsolatosan használhatja fel. 

 

 

 
2
11./B§ 

(1)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, ahol állandó  jelleggel 

senki sem lakik/tartózkodik A szüneteltetésre vonatkozó igényt a tulajdonos írásban köteles 

bejelenteni a Közszolgáltatónak.  A közszolgáltatás a bejelentést követő hó első napjától szünetel.  A 

bejelentéshez mellékelni kell a jegyző igazolását arról, hogy az  ingatlan lakatlan, és így ott nem 

keletkezik hulladék.  A jegyző az igazolást a népességnyilvántartás adatai és hivatalos tudomása 

alapján adja ki. 

 

(2)Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos 

ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.  

 

12.§ 

 

SZABÁLYSÉRTÉSEK 

 

(1) 

 

13.§ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1)       Ez a rendelet 2007. december 1-jén lép hatályba. 

(2)       E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 

 

                               László Árpád sk                                         Kiss János sk 

                                     jegyző                                                  polgármester 

 

 

 

 

 

 
1
 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete, hatályos 

2015. január 1-től 
2
 Beiktatta Nagyrada Község Képviselőtestület 9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete, hatályos 

2015. január 1-től 
3
 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete, hatályos 

2015. február 15-től  
4
 Beiktatta Nagyrada Község Képviselőtestület 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete, hatályos 

2015. február 15-től  

 

 

 


