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T E R V E Z E T 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

24/2013. (XI. 6.)  önkormányzati rendelete 

 

Nógrádmegyer község hulladékgazdálkodásáról 

 
 
Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk. (2) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88.§. (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

(1) A rendelet területi hatálya Nógrádmegyer község közigazgatási területe. 

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon összegyűjtött települési 

szilárd hulladék ( a továbbiakban: hulladék )  rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás 

keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanításra/hasznosításra történő átadására.   

 

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti 

területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2. § (1) bekezdésének 34. pontja 

szerint ingatlantulajdonosnak minősülnek. 

 

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony 

hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.  

 

 

II. fejezet 

A közszolgáltatás ellátása  

Közszolgáltató, közszolgáltatási szerződés, hulladék elhelyezés 

 

2. §. 

 

(1) Nógrádmegyer Község Önkormányzata tagja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdál-

kodási Társulásnak. A Társulás Társulási Megállapodásának 6. pontja alapján a tag- 

önkormányzatok a Társulásra ruházták át – többek között: 

a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő 

közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének jogát 

b) a kiválasztást/kijelölést közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését a  

a tagönkormányzatok javára. 
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(2) A közszolgáltatási szerződést az (1) bekezdésben foglaltak szerint a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás köti meg a tagönkormányzatok közigazgatási területére.  

 

(3) Az 1.§. (1) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a VGÜ 

Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofint Kft. ( székhely: 3100. 

Salgótarján, Kertész út 2. adószám: 11201858-2-12, KÜJ azonosító: 100219911, KTJ 

azonosító: 100530079, IPPC engedély száma: KTVF:7684-7/2010.)  

 

(4) A Nógrádmegyer községban keletkező, az általa gyűjtött és elszállított települési 

hulladékot Salgótarján Térségi Hulladéklerakóba ( Salgótarján, 0331/5 hrsz. ) szállítja. 

 

 

A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszony 

 

3. §. 

 

(1) A szolgáltató által nyújtott, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és  

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. 

 

(2) A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás körében a szolgáltató és az 

ingatlantulajdonos közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának 

és az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának ténye hozza létre.  

 

(3) A Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény  (a továbbiakban:  Ptk.) 

vonatkozó szabályai alapján a szolgáltatás igénybevételére közüzemi szerződés jön létre. 

 

(4) A közüzemi szerződés tartalmazza e rendelet közszolgáltatás rendjére, módjára, és 

feltételeire, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire, különös tekintettel a szolgáltatás 

díjának megfizetésére, valamint az ügyfélfogadásra, tájékoztatásra, panasz intézésének  

módjára vonatkozó rendelkezéseket. 

 

(5) A szerződéses jogviszony kezdő időpontja az a nap, amikor a szolgáltató a közszolgáltatás 

megkezdéséről és az azzal járó kötelezettségekről az ingatlan tulajdonost írásban értesítette, 

illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 

 

4. §. 

 

(1) Az ingatlan tulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási szilárd hulladékot a szállítási 

napokon elszállítás céljából a Közszolgáltatónak át kell adni. 

 

(2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak 

fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak 

egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést 

ne károsítsa. 

 

(3) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban 

lehet települési hulladékot kitenni. 
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(4) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 7.00 

óráig helyezendő ki, és az ürítést követően haladéktalanul gondoskodni kell az üres 

gyűjtőedény tárolási helyére való visszahelyezéséről. Kivételt képez ez alól a géppel 

mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a 

közterületre. 

 

(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely 

veszélyezteti a kiürítéssel foglalkozó dolgozók illetőleg mások  egészségét, testi épségét. 

 

(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 

összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, 

hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt 

az előírt módon kiüríteni nem lehet – az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, 

illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 

 

(7) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata. 

 

(8) Az ingatlan tulajdonos a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a saját tulajdonában lévő, 

és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványosított 120 literes űrtartalmú, 

azonosító matricával ellátott gyűjtőedényt köteles használni. 

 

(9) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 

gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban 

kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

(11) A nagydarabos hulladék (lom) felügyelt gyűjtőpontos, szervezett gyűjtéséről és 

elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a Közszolgáltató az általa meghirdetett 

időpontokban és módon térítésmentesen gondoskodik. 

 

(12) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról, a végrehajtás módjáról a 

Közszolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot. 

 

III. fejezet 

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

5.§. 

 

(1) A Közszolgáltató a lakóingatlanoknál keletkezett, elsősorban szabványos hulladék 

gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, köztisztasági zsákokban a közterületre kihelyezett 

települési (szilárd) hulladékot heti egy alkalommal gyűjti és a kijelölt hulladékkezelő 

létesítménybe szállítja. 

 

(2) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

- az nem a rendszeresített gyűjtőedényekben kerül átadásra, 

- a hulladék – az ürítés és elszállítás során – a szállítást végző személyek életében, testi     

  épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy annak berendezésében kárt okozhat, 
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- megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz   

   amely a települési szilárd hulladékkal nem gyűjthető együtt nem szállítható vagy nem  

   minősül települési szilárd hulladéknak. 

 

(3) A Közszolgáltató bérleti jogviszony keretében biztosíthat megfelelő darabszámú, méretű 

és minőségű szabványos gyűjtőedényt a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan 

tulajdonosoknak. A gyűjtőedény a Közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – 

megvásárolható, vagy bérleti díj ellenében bérbe vehető. 

 

(4) A bérelt, rendeltetésszerű használat során elhasználódott gyűjtőedényt a Közszolgáltató 

díjmentesen pótolja. Díjmentesen kerül pótlásra az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő 

gyűjtőedény akkor is, ha azt bizonyítható módon a Közszolgáltató rongálja meg, továbbá, 

ha a bérelt gyűjtőedényt ellopják és az ingatlan tulajdonos a rendőrségi feljelentés 

jegyzőkönyvét a Közszolgáltatónak 15 napon belül bemutatja. 

 

(5) Közszolgáltató jogosult és köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni, 

tevékenységének, közérdekű adatainak megismertetése céljából, az alábbi tartalommal: 

a) közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei 

b) közszolgáltató közérdekű adatai 

c) közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási díjai 

d) közszolgáltatási szerződések 

e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk. 

 

IV. fejezet 

Az Ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

6. §. 

 

(1) Az ingatlan tulajdonos hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető kötelessége, hogy 

 

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa 

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról,    

    annak ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon gondoskodjon 

c) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy azzal mások életét, testi épségét,  

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

    szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonlásának, használatának tényét a szolgáltató részére az ingatlan 

tulajdonosnak 15 napon belül be kell jelenteni. Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatást 

érintő változásról köteles a szolgáltatót értesíteni. 

 

(3) A szolgáltatást igénybe vevő köteles közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget 

tenni, a közszolgáltató által kibocsátott számla alapján. 

 

(4) Az Ingatlantulajdonosnak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan 

panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia. 

 

(5) Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését, kizárólag írásban, előre kérheti a 

Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig nem 

kívánja használni. 
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(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan tulajdonos a közszolgáltatásból nem 

vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában 

nem vagy csak részben veszi igénybe. 

 

V. fejezet 

Közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény 

 

7.§. 

 

(1)Az önkormányzat átvállalja a díjfizetési kötelezettséget  a Nógrádmegyer településen 

állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen élő 70 év feletti, egyedül élő 

magánszemélytől -  annak kérelmére -  akinek az életkor betöltésekor díjfizetési hátraléka 

nincs.  

 

(2) Egyedül élő az a magánszemély, aki az ingatlanban egyedül lakik, és oda egyedül van 

bejelentve. 

 

(3) A mentességgel kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 

 

 

VI. fejezet 

Adatkezelésre vonatkozó szabályok 

 

8. §. 

 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 

Ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 

adatok feltüntetésével. 

 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes 

adatok kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv 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 nyilvántartásában a természetes személyek esetében a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 65. § (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító 

adatokat valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. A Közszolgáltató a 

díjhátralék behajtásához - a természetes személy azonosíthatósága érdekében -  kérheti a 

jegyzőtől a születési időre vonatkozó adatokat.  

 

(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási 

szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó 

tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a 

kezelt adatokat megsemmisíti. 
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(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az Ingatlantulajdonos 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra 

alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

9. §. 

 

(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a hatályát veszti a települési szilárd hulladék 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 

8/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet. 

 

Nógrádmegyer, 2013. október 31. 

   

 

 

 

   Verbói Gábor     dr. Verbói Mária  

     Polgármester     jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

2013. november 6. 

 

 

    Dr. Verbói Mária  

     jegyző 


