
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

 

Móricgát  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete   a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség  véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) Móricgát  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen rendeletben foglaltak szerint  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi 

közszolgáltatás útján gondoskodik.  

 

(2)    A rendelet területi hatálya Móricgát község belterületére terjed ki. 

 

(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.  

 

(4) E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,  

b) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig úgy gyűjteni, illetve tárolni, 

hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,  

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat 

megfizetni.  

 

(5) Az ingatlanon keletkező, elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére az 1. mellékletben 

megjelölt hulladékgyűjtő pontokon van lehetőség.   
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(6) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen a hulladékok alábbi fajtáira: 

a)   háztartási hulladék, 

b)   háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék. 

c)   elkülönítetten gyűjtött hulladék 

d)  lomhulladék 

 

(7) A kötelező közszolgáltatást az, ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen 

ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési hulladék nem keletkezik. 

 

2. § 

 

(1) Móricgát község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás ellátására a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagja, 

a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. - Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. - 6640 

Csongrád, Bercsényi M. u. 39. (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és kötelezett 

közbeszerzési eljárással, külön közszolgáltatási szerződés alapján.  

 

(2) A Közszolgáltató tulajdonosai a társaság és az általa végzett tevékenység szétválással való 

átalakításáról akként döntöttek, hogy 2013. október 1. napjától  az eddigi Közszolgáltató által 

végzett szilárdhulladék begyűjtése és szállítása közszolgáltatói tevékenységet  a helyébe 

jogutódlással belépő FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 

Vaskút, 0551/2 hrsz.) végzi úgy, hogy a településen összegyűjtött kommunális hulladékot a 

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.  Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.  által mint 

alvállalkozóval a 6645 Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. (Felgyői Regionális Hulladékkezelő 

Központ) alatt működtetett lerakóra szállítja, ahol sor kerül annak kezelésére és 

ártalmatlanítására, a hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatosságának biztosításával. 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik 

a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társuláshoz, valamint  a 

ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorciumhoz tartozó települési 

önkormányzatokkal. 

 

(2) Az Önkormányzat a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjai által 

meghatározott felgyői ellátási területhez és az e területre szervezett regionális 

hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik. 

 

(3)Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő 

regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a felgyői 0294/27 hrsz. Felgyői Regionális 

Hulladékkezelő Központot jelöli ki. 

 

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a 

gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a 

működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt 

mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 
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A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató 

és az ingatlantulajdonos, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggőjogai és kötelességei.  

 

4.§ 

 

(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:  

a.) a közszolgáltatás első igénybevételével,  

b.) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja,  

c.) a szerződés írásba foglalásával.  

 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást a közszolgálatatói szerződés, az ingatlanhasználóval, 

gazdálkodó szervezettel kötött szerződés, valamint a Ht. és e rendeletben foglaltak szerint 

köteles ellátni. 

 

(3) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a közszolgáltató 

által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint. 

  

(4) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárítását követően 

haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles 

legalább egy nappal előbb hirdetményben értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges 

időpontjáról, amennyiben az akadály felmerülése legalább 24 órával előbb látható.  

  

(5) A kötelező közszolgáltatásba be nem vont területeken a szolgáltatás igénybevétele nem 

kötelező, azonban az önkormányzat az ingatlanhasználó részére a hulladék-elhelyezés 

lehetőségét, a szolgáltató az önkormányzattal előre egyeztetett, szállítójárművek 

közlekedésére alkalmas gyűjtőpontokon biztosítja, ahonnan a közszolgáltató elszállítja a 

megvásárolt, azonosító jellel ellátott  zsákokban – melynek ára magában foglalja a hulladék 

elszállításának és ártalmatlanításának a költségét -  kihelyezett hulladékot. 

 

(6) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni az 

önkormányzattal egyeztetett időpontban. A lomtalanítás pontos idejéről a lakosságot a 

közszolgáltató hirdetményben köteles tájékoztatni. 

 

(7) A zöldhulladékot a közszolgáltató előre meghirdetett időpontban, igénynek megfelelő 

rendszerességgel elszállítja. Az ingatlantulajdonos a zöldhulladékot zsákban vagy kévébe 

kötve helyezheti ki. 

 

(8) A lakosság kérésére - külön díj ellenében – a közszolgáltató konténert biztosít az építési 

hulladék és a nagy mennyiségű zöldhulladék és egyéb hulladékok elszállítására. 

 

5.§ 

 

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

Hulladékkezelő Központot beszállítani. 
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(2) 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. 

 

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

eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról köteles gondoskodni.  

 

(4) A hulladékgyűjtő pont kialakított helyének az ürítés alkalmával való rendben tartásáról, a 

mellé szóródott elkülönítetten gyűjtött hulladékok összegyűjtéséről a hulladékgyűjtő pont 

üzemeltetőjének kell gondoskodni.  

6.§ 

 

Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, 

javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, minden egyéb esetben az 

edényzet használója köteles a javítás, illetve a csere költségeit viselni.  A javítás illetve csere 

idejére, amennyiben a meghibásodás a gondatlan ürítés során keletkezett, a közszolgáltató 

köteles helyettesítő gyűjtőedényzetet biztosítani. 

 

7.§ 

 

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlanhasználónak, 

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. 

  

(2) A kötelező közszolgáltatásba be nem vont területeken a zsákokat a 4.§ (5) bekezdésben 

megjelölt helyre kell kihelyezni. 

 

(3) Az (1), (2) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő 

tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken. 

 

(4) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltatótól vásárolt 

műanyagzsákban lehet kihelyezni.  

 

(5) Az ingatlanhasználó a települési hulladék meghatározott gyűjtésére és elszállítására - a 

szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 70-80, 110-120 vagy 1100 literes 

gyűjtőedényzetet valamelyikét köteles igénybe venni, az azt meghaladó mennyiségű alkalmi 

hulladék gyűjtésére pedig - a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és egyedi azonosító 

jellel ellátott - emblémás zsákot köteles igénybe venni.  
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8. § 

 

(1) Az a belterületi ingatlanhasználó, aki nem rendelkezik hulladékgyűjtő edényzettel, köteles 

a települési hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetet beszerezni. A 

szolgáltató nem köteles a települési szilárd hulladékot begyűjteni, elszállítani, ha nem 

szabványos gyűjtőedényben történt a kihelyezése.  

 

(2) A nem megfelelően kihelyezett, illetve a 9.§ (2) bekezdésében meghatározott hulladékfajta  

elszállítását a szolgáltató megtagadhatja. A gyűjtőedényzet fertőtlenítéséről, tisztántartásáról 

annak tulajdonosa, illetve használója szükség szerint, de legalább kéthavonta gondoskodni 

köteles. 

 

(3) A gyűjtőedényeket, a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. A közterületen 

szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes 

elhelyezéséről – a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a rendezvény szervezője 

köteles gondoskodni. 

 

9.§ 

 

(1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 

köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.  

 

(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy 

az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás 

tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével 

egyidejűleg az új tulajdonos/használó és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés 

létrejön.  

Ameddig a változás tényét az érintettek nem jelentik be, addig a régi ingatlanhasználót terheli 

a díjfizetési kötelezettség. 

 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

10.§ 

 

(1) A tulajdonos/ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 

a.) a szerződő felek megnevezését, 

b.) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását, 

c.) szállítás helyét és gyakoriságát, 

d.) a gyűjtőedényzet ürítésre való ki-és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket, 

e.) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a jogszabályban 

meghatározottak alapján számított díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi,  

f.) a szolgáltatási díj megállapításának alapját /a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, 

illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerint meghatározott díja/, az abban 

bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget, 

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

jogkövetkezményeit. 
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(2) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa 

használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a 

közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 

120 liter térfogatú tárolóedény heti ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre 

kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.   

 

A közszolgáltatás díja 

 

11.§ 

 

 (1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató negyedévente számlázza. Az ingatlanhasználó a 

közszolgáltatási díjat csekken, átutalással vagy beszedési megbízással teljesíti.  

 

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

arányos összeget beszámítással, vagy visszafizetéssel kell elrendezni. 

 

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a településen szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 

állását igazolja. 

 

12.§ 

 

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

nem lakják, vagy használatát szüneteltetik amennyiben a lakatlanság, illetve a használat 

szünetelésének ideje meghaladja az 1 hónapot és a tulajdonos, illetve használó a (2) és (3) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

(2) A lakatlanság és a használat megszüntetésének tényét az ingatlanhasználó köteles a 

közszolgáltató felé bejelenteni. Adott hónap 20. napjáig történő bejelentés esetén a 

közszolgáltatási díj szünetelése a bejelentést követő hónap első napjától kezdődően, míg az 

ezt követően tett bejelentés esetén a következő hónapot követő hónap 1. napjától illeti meg a 

tulajdonost/használót.  

 

(3) A szüneteltetés ténye csak a tárgy évre szól. Amennyiben az ingatlanhasználó a 

szüneteltetést a következő naptári évben is fenn kívánja tartani, akkor azt január 1.-előtt 10 

nappal a szolgáltató felé írásban be kell jelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja a szolgáltató az 

ingatlant lakottnak tekinti. 

 

(4) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben, ha az 

ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel. 
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Kedvezmények 

 

13.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a meghatározott közszolgáltatási díjakból  az alábbi kedvezményeket 

biztosítja az ingatlanhasználó kérelme alapján: 

 

(2) a 70 év feletti, egyedül élő ingatlanhasználók részére legfeljebb a 80 literes gyűjtőedény 

díjából 50 %-os kedvezményt biztosít, amennyiben az ingatlanhasználó havi rendszeres 

jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5 szeresét nem haladja meg, 

 

(3) a 75 év feletti, egyedül élő ingatlanhasználók részére legfeljebb a 80 literes gyűjtőedény 

díjából 100 %-os kedvezményt biztosít, amennyiben az ingatlanhasználó havi rendszeres 

jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5 szeresét nem haladja meg. 

 

(4) Egy személy 1 ingatlan alapján részesülhet kedvezményben. 

 

(5) Az (2) és (3) bekezdésben biztosított kedvezmények iránti kérelmeket a Közös Hivatalhoz 

lehet benyújtani, mely kérelmeket a Polgármester bírálja el. A (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmek alapján biztosított kedvezmények a kérelem 

hivatalhoz történő beérkezését követő hónap első napjától 1 év időtartamra illetik meg a 

jogosultat.  

 

(6) A Közszolgáltató részére az önkormányzat  a  (2), (3) bekezdésben biztosított 

közszolgáltatási díjkedvezményeket – számla ellenében – megfizeti. 

 

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

14.§ 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan használóinak 

személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Közszolgáltatónak a 

kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló  értesítéssel egyidejűleg. 

 

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó 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 megszűnését 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 a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése 

céljából adatszolgáltatást kérhet  Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől. 

Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg. 
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Záró rendelkezések 

 

15.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti:  

1.  Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2008. (IX.30) 

önkormányzati rendelet, 

2. Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2008. (IX.30) 

önkormányzati rendeletet módosító 15/2008. (XII.23.) önkormányzati  rendelet, 

3. Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2008. (IX.30) 

önkormányzati rendeletet módosító 15/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet,  

4. Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2008. (IX.30) 

önkormányzati rendeletet módosító 7/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet a szabálysértési 

tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásinak hatályon kívül 

helyezéséről 

5. Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárdhulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2008. (IX.30) 

önkormányzati rendeletet módosító 19/2013. (XII.6.) rendelet a települési szilárdhulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 11/2008. (IX.30) 

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 Jászszentlászló, 2014. március 27. 

 

 

 Csontos Máté                    Valentovics  Beáta 

                   polgármester                  jegyző  

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Jászszentlászló, 2014. március 27. 

   

 

 

                                                                                                        Valentovics Beáta 

                                                                                         jegyző 
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1. melléklet a 9/2014.(III. 27.) rendelethez 

 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére kijelölt gyűjtőpontok  

 

Deák F. u. 26/b.- Faluház mögötti terület 

 

 


