
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

I .  F e j e z e t  
Általános rendelkezések 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma, a közszolgáltatási terület 
határai 

1. § 
 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (a továbbiakban: közfeladat) ellátása során 
gondoskodik az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
helyi szintű részletszabályainak a meghatározásáról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
kiválasztásáról, valamint a kiválasztott közszolgáltatóval történő közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről. 
(2) E közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező 
települési hulladék, az elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladék, a házhoz 
menő lomtalanítás során a lomhulladék, a zöldhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, 
kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és 
tart fenn. 
 

I I .  F e j e z e t  
R é s z l e t e s  r e n d e l k e z é s e k  

A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 
2. § 

 
(1) A közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően 
köteles az ingatlanhasználó kérelmére az ingatlanon keletkezett települési hulladék 
mennyiségének megfelelő méretű, a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék 
fajlagos mennyiségének, az ingatlanhasználók számának valamint az ürítési elszállítási 
gyakoriságnak megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, jelzéssel 
vagy felirattal ellátott gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
(2) A közszolgáltató legalább hetente egy alkalommal köteles a vegyes hulladékot és 
legalább kéthetente egy alkalommal köteles az e rendelet szerint elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot az ingatlanhasználóktól elszállítani. 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésében bekövetkezett változásokról – a 
változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni 
vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
(4) A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság és nap) – a 
keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a közszolgáltató köteles jelen 
rendeletben szabályozottak szerint meghatározni és arról az ingatlanhasználókat értesíteni.  



(5) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgazdálkodási létesítményen 
történő hulladék átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben 
köteles tájékoztatni. 
(6) A közszolgáltató a közszolgáltatás rendjében bekövetkezett változásról a saját honlapján 
keresztül is köteles tájékoztatni a közszolgáltatást igénybe vevőket. 
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási 
díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint 
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a 
közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles 
továbbá gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a 
közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a 
közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése. 
(8) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy 
általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, 
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles gondoskodni. 
(9) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, 
vagy 

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot az túltömörítve, préselve vagy úgy 
helyezték el, hogy a hulladék a gyűjtőedénybe fagyott és azt a közszolgáltató felhívására 
sem tették üríthetővé, 

c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el, 
d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a közszolgáltató által arra rendszeresített 

gyűjtőedényben kerül átadásra. 
(10) A közszolgáltató megtagadhatja az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba, 
hulladékgazdálkodási telepre beszállított hulladék átvételét, ha az ingatlanhasználó egyébként 
a közszolgáltatási díj megfizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget.  
 

Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 
3. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően 
köteles: 

a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni az ingatlanon lakók számát, az igényelt 
gyűjtőedény űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék 
mennyiségét, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, 

b) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, 
hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, 
Füzesgyarmat város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék 
gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt 
köteles igénybe venni. 
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól igényelt és átvett gyűjtőedényeket az ingatlana 
területén belül köteles elhelyezni, illetve tárolni. Az átvett gyűjtőedényeket közterületen csak a 
hulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző 
napon 16 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását követően legkésőbb a 
szállítás napját követő nap reggel 8 óráig köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az 
ingatlanára visszavinni. 



(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban 
kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő 
kihelyezésekor. A települési hulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben, az úgy köteles 
elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi 
ürítést ne akadályozza. A kihelyezett települési hulladék gyűjtőedény nem akadályozhatja a 
jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 
(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék gyűjtőedények 
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 
tisztántartásáról. 
(6) A települési hulladék gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki azt a 
közszolgáltatótól átvette és az átvételt az aláírásával igazolta. Amennyiben a hulladék 
gyűjtőedény igazolhatóan a közszolgáltató által végzett ürítés során megsérül, vagy 
használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevő részére 
térítésmentesen új gyűjtőedényt biztosítani.  
(7) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az 
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb 
hulladékától elkülönítetten gyűjteni. 
(8) A kereskedelmi tevékenységet folytató, valamint a vendéglátó üzletet üzemeltető 
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó a kereskedelmi illetve a vendéglátó tevékenység 
megkezdésével egyidejűleg igazolja a kereskedelmi hatóság részére, hogy az üzlet tekintetében 
hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Amennyiben az érintett gazdasági társaság 
vagy egyéni vállalkozó az igazolást elmulasztja, a kereskedelmi hatóság kötelezi a 
közszolgáltatási szerződés megkötésére. 
(9) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerinti igazolást a jegyző adja ki. 
(10) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező települési hulladékot a 
közszolgáltató létesítményébe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. Az 
ingyenesen elhelyezhető települési hulladék mennyisége legfeljebb 200 kg. 
 

A hulladékgazdálkodási szerződés 
4. § 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató szerződést köt. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 
c) a teljesítés helye, 
d) az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény(ek) jellemzőinek, űrtartalmának és 

darabszámának, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék meghatározása, 
e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje, 
f) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei, 
g) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei, 
h) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása, 
i) a szerződés megkötésének helye és ideje, 



j) a szerződő felek aláírása. 
 

Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó kérésére 
történő szüneteltetés 

5. § 
 
(1) A közszolgáltató köteles az Önkormányzat közigazgatási területén található, az 
ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlan vonatkozásában a teljes naptári évben 
biztosítani a közszolgáltatást a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési gyakoriság mellett. 
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó bármilyen ingatlanát meghatározott időszakban nem 
használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A 
közszolgáltatás szüneteltetése üdülőingatlan esetében a bejelentést követő hónap első napjától 
maximum hat hónapig, egyéb ingatlan esetében a szüneteltetésre okot adó körülmény 
megszűnésének bejelentéséig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, 
hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja. 
(3) Amennyiben hitelt érdemlően megállapításra kerül, hogy az ingatlanhasználó a kérelme 
ellenére az ingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az 
ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat megfizetni a szünetelésre vonatkozó kérelem benyújtásáig 
visszamenőleg, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a kért időszakban ténylegesen nem 
használta az ingatlant. 
 

A lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok 
6. § 

 
(1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról minden év március 
első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban gondoskodik a 
közszolgáltató. 
(2) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot 
megelőző napon 16 órától úgy helyezheti el közterületen, hogy az a jármű- és a gyalogos 
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

Az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok 
7. § 

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen elkülönített hulladékgyűjtési rendszert 
működtet. 
(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a családi házas 
ingatlanhasználók egyedi jelzéssel ellátott gyűjtőedényben a feliratnak megfelelően kötelesek 
a műanyag, a fém, és papírhulladékot gyűjteni. 
(3) A gyűjtőedények kihelyezésére a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények 
kihelyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretén belül a zöldhulladék elkülönített gyűjtésére, 
illetve komposztálására az ingatlanhasználók részére komposztálóedényt biztosít. 
(5) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítását a közszolgáltató házhoz menő 
módon havonta 1 alkalommal, illetve a Közszolgáltató által erre kijelölt gyűjtőpontján való 
átvétel útján egész évben biztosítja. 

 



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 
8. § 

 
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére köteles számla ellenében megfizetni. 

 
I I I .  F e j e z e t  

Z á r ó  r e n d e l k e z é s e k  
 

Átmeneti rendelkezések 
9. § 

 
A kereskedelmi és vendéglátó üzletek a jelen rendeletben meghatározott kötelezettségeik 
teljesítését elsőként jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek igazolni.  
 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 
10. §  

 
Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba, és hatályba lépésével hatályát veszti a 
települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet. 
 
Füzesgyarmat, 2020. június 18.  
 
 
 

   Koncz Imre       Dr. Blága János 
    polgármester                           jegyző 

 
 
Kihirdetve: Füzesgyarmat, 2020. június 19. 
 
 

Dr. Blága János 
       jegyző 
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