
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2018 (IV. 13.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról 

 

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. 

§-ában, 39. § (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az 

alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § E Rendelet hatálya: 

a) a Nyim közigazgatási területén végzett települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás keretében a hulladék 

begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) a Ht. 

szerint igénybe venni köteles ingatlanhasználókra terjed ki. 

2. § Nyim területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a DBR 

Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Papfődi u. 3.) végzi (továbbiakban: 

Közszolgáltató). 

 

1. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 

 

3. § (1) A Ht. szerinti ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljár annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 

zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjti, és azt a 

Közszolgáltató részére e Rendeletben meghatározottak szerint átadja. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével a természetes személy 

ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett települési hulladék részét 

képező papír, műanyag és fém hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítve a 

Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben gyűjti és e hulladékokat a 

közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja; 

(4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól 

elkülönítve gyűjti. 

II. Fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

2. A közszolgáltatás tartalma 

 

4. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 



a)  a közterületen a Közszolgáltató vagy Nyim Község Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) által kihelyezett utcai hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett települési 

hulladék gyűjtésére; 

b)  az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes 

háztartási vagy ahhoz hasonló hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 

létesítményekbe való szállítására; 

c)  az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett hulladékok e Rendeletben meghatározottak szerinti 

gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás 

jogosultjának kivételével az ingatlanhasználó által e Rendeletben meghatározottak 

szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött 

hulladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 

szállítására; 

e)  a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás 

jogosultjának kivételével az ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos 

és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére és e hulladékok 

hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

f)  a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás 

jogosultjának kivételével az ingatlanhasználó által e Rendeletben meghatározottak 

szerint gyűjtött zöldhulladék gyűjtésére és elszállítására. 

 

3. A közszolgáltatási szerződés 

 

5. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben és a végrehajtására kiadott 

jogszabályokban meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; 

b) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 

 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

6 § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 

meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.  

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék elszállítása 

tartozik.   

 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 

megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 

használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.  

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 

helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.  

 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem 

köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban lett 

kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az ingatlanhasználó 

nem tette meg.  

 



(6) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé 

kihelyezett fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül 

szállítja el. 

 

7.§ (1)  A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési 

hulladék elszállítását, ha  

a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,  

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a 

települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,  

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni, 

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás 

során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 

begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve 

kezelés során veszélyeztetheti a környezetet. 

 

(2) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési 

hulladékot, amely nem a rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre 

a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül. E határidő, amennyiben 

munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.  

 

5. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

8.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat 

fizetni.  

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47/A. §-a és 91. §-a 

szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter 

állapítja meg.  

 

(3) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - 

nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 

közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó 

számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

rendelkezésre állását igazolja.  

 

9.§ (1)  Az ingatlanhasználóktól a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 

havonta utólag, illetve e rendelet szerinti szerződésben meghatározott időpontban - 

számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. A közszolgáltatás díját átutalással 

vagy készpénzátutalási megbízás útján kell kiegyenlíteni. 

 

(2) A fizetésre kötelezett a közszolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 

határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató 

késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. §. 

alapján kell eljárni. 

 

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.  



(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 

visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 

díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

10.§ Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól:  

a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas 

felépítmény nincs elhelyezve,  

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget a rendeletben meghatározottak szerinti 

közszolgáltatási kötelezettségének.  

 

5. A közszolgáltatás szüneteltetésének szabályai,  

 

11.§ (1 ) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen 

legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 

közszolgáltatónak. A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe. A szünetelés 

feltétele, hogy az ingatlanhasználó felhatalmazza a közszolgáltatót arra, hogy a víz és 

csatornaszolgáltatótól az ingatlan fogyasztási adatait a szünetelés ideje alatt bármikor 

lekérhesse. 

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt 

írásban, haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(4) Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás átlaga a havi 1 m3-t meghaladja, az 

adott teljes hónapra az ingatlanhasználó és a közszolgáltató hulladékkezelési 

közszolgáltatási jogviszonya helyreáll és attól kezdve folyamatosan fennáll, kivéve, ha a 

havi 1 m3-t meghaladó vízfogyasztást a víz és csatornaszolgáltató igazolása alapján 

műszaki hiba (csőtörés) okozta.  

 

(5) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó 

hulladékot helyeztek ki, a közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett 

köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat 

megfizetni. 

 

12. § Az ingatlanhasználó gondoskodik a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtésére 

szolgáló edényzet kivételével a hulladékgyűjtő edények beszerzéséről, továbbá 

valamennyi a közszolgáltatásba bevont gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, 

őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán 

tartásáról. 

 

6. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 

 

13. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 

hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására 

az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi. 

 

(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a 

házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett újrahasznosítható hulladékok. 



(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz 

menő kerti zöldhulladék gyűjtéssel érintett hulladék. 

 

(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és 

robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést 

végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő 

hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint veszélyes hulladék. 

 

14. § (1) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a 

közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott 

engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás keretében elszállítandó hulladék tárolására 

szolgáló edényt és zsákot, valamint a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött 

faágakat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezi ki a közterületre, 

kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

 

(4) Az ingatlanhasználó - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési vegyes 

hulladékát kizárólag a meghatározott gyűjtőedényben, a Közszolgáltató által 

rendszeresített zsákban, a szelektíven gyűjtött hulladékát kizárólag a Közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy átlátszó zsákban, kerti 

zöldhulladékok esetében kizárólag átlátszó zsákban, a faágakat legfeljebb 1 méteresre 

darabolva, összekötve helyezheti el. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben, a hulladékgyűjtő zsákban úgy 

helyezi el, hogy az, az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne 

szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék 

elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének 

elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. 

 

(6) A gyűjtőedény fedelét a Közszolgáltató az ürítést követően visszazárni köteles. 

 

15. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását 

megtagadhatja, ha: 

a) az nem a meghatározott gyűjtőedényben, illetve e Rendelet szerinti zsákban kerül 

kihelyezésre; 

b) a szelektíven gyűjtött és a kerti zöldhulladék esetén nem átlátszó műanyag 

zsákban/arra rendszeresített gyűjtő edényben, vagy az nem kizárólag az e Rendelet 

szerinti hulladékot tartalmazva kerül kihelyezésre, 

c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel 

az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető; 

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 

szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 



továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, 

ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

e) a kihelyezett gyűjtőedény a vonatkozó jogszabályokban, illetve az e Rendeletben 

tiltott anyagot vagy meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz; 

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet 

szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót 

írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és 

okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére. Ha e 

kötelességének az ingatlanhasználó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz 

eleget, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó költségére és felelősségére a hulladék 

elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással 

megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató 

külön számlában érvényesíti. 

 

7. A vegyes hulladék gyűjtése 

 

16.§ (1) A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon 

keletkezett települési hulladék és lomhulladék a somi hulladékgazdálkodási 

létesítményben, a szelektív hulladékgyűjtésre kijelölt gyűjtőszigetekben helyezhetők el. 

 

(2) A nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott települési hulladékot vagy 

veszélyes hulladékot annak elhelyezője vagy elhagyója köteles a kijelölt 

hulladékgazdálkodási létesítménybe elszállításáról gondoskodni. Ennek elmaradása 

esetén az Önkormányzat a lerakó költségére a hulladékot elszállíttatja. 

 

(3) A keletkező lomhulladékot a hulladék tulajdonosának megrendelésére a 

közszolgáltató külön díjfizetés ellenében elszállítja, vagy azt a tulajdonos az (1) 

bekezdésben megjelölt hulladékgazdálkodási létesítménybe saját költségén 

beszállíthatja. 

 

17.§  (1) Az ingatlanhasználók a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az 

alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú gyűjtőedényt elhelyezhető 

vegyes hulladék tömege: 

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 12 kg, 

b)110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 

d)240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

e)660 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 120 kg, 

f) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 130 kg, 

g)1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 150 kg. 

h)illetve a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsák. 

 

9. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

 

18. § (1) Az ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett hulladékokat a 

rendszeresített hulladékgyűjtő edényekbe/zsákokba külön gyűjti. 

 



(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó 

gyűjtőedények/zsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom. 

 

10. A zöldhulladék gyűjtése 

 

19. § (1) Az ingatlanhasználó a településen keletkező hulladék részét képező, házhoz 

menő kerti zöldhulladék gyűjtéssel érintett hulladékot külön gyűjti úgy, hogy: 

a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat átlátszó zsákba; 

b) a faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre érvényes 

zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki. 

 

11. Lom hulladék gyűjtése 

 

20. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és 

ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal, valamint a karácsonyfa 

elszállításáról a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a 

közszolgáltató gondoskodik. 

 

(2) A lakosságnál, háztartásokban keletkező, de a rendszeres hulladékszállítás keretein 

belül el nem szállítható, nagydarabos lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, 

hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül – 

külön díj felszámítása nélkül - évente egy alkalommal, házhoz menő lomtalanítás 

keretein belül gondoskodik. 

 

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

a)építési és bontási hulladék; 

b)gumiabroncs hulladék; 

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 

d)az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 

e)veszélyes hulladék; 

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék; 

h) kerti zöldhulladék. 

 

(4)A lom hulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által 

hirdetmény útján, továbbá honlapján minimum 7 nappal előbb megjelölt helyen és 

időpontban helyezheti ki. 

 

(5)Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű 

és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető 

legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy 

károkozás veszélyének előidézésével. 

 

12. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

21.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került 

települési hulladékot a rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, 

hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 

ingatlanhasználó köteles: 



a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a legkisebb 

mértékűre szorítani, 

b) a települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során 

megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 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 károsítása, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre a rendeletben 

feljogosított közszolgáltatónak átadni.  

 

(2) Települési hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználó a szállítási 

napon a közszolgáltatónak köteles átadni. 

 

(3) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon 

belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos 

nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 

háztartási hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos 

köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 

egyetemlegesen kötelezettek. 

 

22.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényt az 

ingatlanon belül tartja, azt közterületre csak a szállítás napján 7.00 óráig kell kihelyezni 

és azt a gyűjtés napján a közterületről be kell vinni. 

 

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban 

kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 

mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, 

elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 

rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

 5) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 

az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól 

megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, 

illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.  

 

23.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

 

(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést 

végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 



 

(3) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni tilos. 

 

12. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

 

24 §. (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a 

közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas 

adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező 

igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

 

 (2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 

szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a 

közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében 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 nyilvántartásában a természetes személyek esetében a 

természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az 

adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő személyes adatait a szerződéses viszony 

létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A 

jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 

megsemmisíti. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyim Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a 

települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról. 

 

 (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Nyim, 2018. április 13 

 

 

 

 

 



Kihirdetési záradék: 

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2018. április 13. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 

nap. 

 

Ságvár, 2018. április 13 

  

 

  

 

 

 


