
Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (II. 27.) rendelete 

a hulladékkezelésről egységes szerkezetbe foglalva  

a 9/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet, a 9/2015 (IX.23) önkormányzati rendelete 

valamint az 5/2016. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításával 
 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében, a hulladékról szóló2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: törvény) 88. §(4) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva alapján 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet területi hatálya Csabaszabadi község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) az e rendeletben megjelölt közszolgáltatókra, 

b)1 a település területén lévő minden ingatlanhasználó, birtokosára, vagy 

használójára(továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 

 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 

a)2 a települési hulladékra, 

b) 3 

c) a papír, műanyag, üveg hulladékok szelektív gyűjtésére. 

 

(4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki: 

a) az inert hulladékra (építési, bontási hulladék), 

b) a biológiailag lebontható hulladékra (biohulladék), 

c) a radioaktív hulladékokra, 

d) a veszélyes hulladékra, 

e) a levegőtisztaság védelmi jogszabályok hatálya alá tartozó, a levegőbe kibocsátott 

anyagokra. 

II. fejezet 

A közszolgáltatók megnevezése 

2. § 

Az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg: 

 

a)4 5 A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet a BKSZ PLUSZ 

Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. (H-5630 Békés, Verseny u. 4. cégjegyzékszám: 01 -10-041043 

KÜJ azonosító: 100 174 702, KSH azonosító: 10725443-6820-572-04) végzi.  

 

b) 6 

                                                 
1 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése  Hatályos: 2014. IX.18. 
2 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése  . Hatályos: 2014. IX.18. 
3 Hatályon kívül helyezte 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 8.§ a ) pontja 
4 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 2.§ -a  . Hatályos: 2014. IX.18. 
5 Módosította a 9/2015. (IX.23) önkormányzati rendelet 1. §-a  . Hatályos: 2015. IX.23. 

 



 

III. fejezet 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás szabályai 

A közszolgáltató kötelezettségei 

3. § 

(1)7 A közszolgáltató köteles a települési hulladékot rendszeresen, heti egy alkalommal 

begyűjteni és elszállítani. Az elszállítandó hulladékot a szállítási költségek csökkentése 

érdekében a közszolgáltatónak tömörítenie kell. 

 

(2) 8A közszolgáltató az ingatlanhasználóktól a települési hulladék begyűjtését csak abban az 

esetben szüneteltetheti, ha 

a) 9 az ingatlan beépítetlen, és települési  hulladék nem keletkezik; 

b) az ingatlan tartósan (minimum 30 napig) üresen áll, amit a közszolgáltatónak írásban kell 

bejelenteni. 

 

(3)10 A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. A közszolgáltató 

az esetlegesen elmaradt begyűjtést 48 órán belül, vagy az akadály (műszaki hiba,időjárási 

viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követően köteles elvégezni. A szokásostól 

eltérőbegyűjtés időpontjáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

 

(4) Amennyiben a begyűjtés során a gyűjtőedényből a közterületre hulladék szóródik, úgy a 

közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni. 

 

(5) 11 

 

4. § 

(1) 12 13 A települési hulladék gyűjtése és tárolása kizárólag a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31) Korm. rendelet szerint 

történhet.  

 

(2) 14A hulladék gyűjtését magánszemélyek és az önkormányzat intézményei, valamint az 

egyéb ingatlanhasználók a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított edényzetben 

kötelesek megoldani.  
15Magáningatlanokon az önkormányzat ingatlanonként az ingatlanhasználó igénye szerint 1 

db 80 l-es gyűjtőedényt biztosít térítésmentesen. A többlethulladék elszállítására a 

közszolgáltató zsákot biztosít.  

 

(3)16 Amennyiben az ingatlanhasználó gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, a közszolgáltató 

köteles azt az ingatlantulajdonos kérésére 14 napon belül biztosítani.  

 

                                                                                                                                                         
6 Hatályon kívül helyezte 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 8.§ b ) pontja 
7 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
8 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
9 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
10 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
11 Hatályon kívül helyezte 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 8.§ c ) pontja 
12 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
13 Módosította a 9/2015. (IX.23) önkormányzati rendelet 2.§-a . Hatályos: 2015. IX.23 
14 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
15 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
16 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 



(4) Az önkormányzat és intézményei részére a közszolgáltató közszolgáltatási szerződésben 

rögzített mennyiségű 120 l-es gyűjtőedényzetet biztosít. Többlethulladék esetén előre jelzett 

igény alapján konténert biztosítani. 

 

5. §17 

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

6. § 

(1)18 Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az előírások 

szerint gyűjteni és a hulladék begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni 

 

(2) A hulladékgyűjtő edényzetben veszélyes hulladékot tilos elhelyezni. 

 

(3)19 Az ingatlanhasználó a részére díjmentesen biztosított edényzet tisztántartásáért, 

épségéért, meglétéért vagyonjogilag felel 

7. § 

(1) 20Az ingatlan használó köteles a települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt a szállítási 

napokon a közterületre kihelyezni. A hulladékgyűjtő edényzetet a megjelölt szállítási 

időpontot megelőzően lehet szállításra kikészíteni és szállítás után legkésőbb 12 órával a 

közterületről el kell távolítani. A gyűjtőedényt a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a 

gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalmat ne zavarja. 

 

(2)21 A települési hulladékot csak a közszolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben, ezt meghaladó mennyiséget – a közszolgáltató által térítés ellenében 

biztosított – műanyag zsákban lehet elhelyezni. A gyűjtőedényben és műanyag zsákban 

elhelyezett szilárd hulladék nem tartalmazhat olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy 

veszélyes tárgyat, amely a szállítómunkások vagy más testi épségét, életét, egészségét 

veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja. 

 

(3) Közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató évi két alkalommal (tavasz, ősz) 

lomtalanítási akciót köteles szervezni, külön díjazás nélkül. 

 

Hulladékkezelési közszolgáltatás díja 

 

8. § 

(1)22 23  

 

(2)24 25 26  

Az elhagyott hulladékra vonatkozó szabályok 

9. § 

                                                 
17 Hatályon kívül helyezte a 9/2015(IX.23). önkormányzati rendelt 4.§-a  
18 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
19 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
20 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 6 .§ (1) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
21 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 6 .§ (2) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
22 Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 7 .§ (1) bekzedése  . Hatályos: 2014. IX.18 
23 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI.30) önkormányzati rendelt 1.§-a. Hatályos: 2016. VII.01. 
24. Módosította a 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 7 .§ (2) bekzedése  . Hatályos: 2014IX.18 
25Módosította a 9/2015. (IX.23) önkormányzati rendelet 8 .§ (2) bekzedése  . Hatályos: 2015. IX.23  
26 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI.30) önkormányzati rendelt 1.§-a. Hatályos: 2016. VII.01. 



Az önkormányzat a közigazgatási területén, a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról a 

törvény 61. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodik. 

 

IV. fejezet 27 

 

Záró rendelkezések 

13. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 6/2002. (III. 29.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Csabaszabadi, 2014. február 26. 

 

 

Szeverényi Attiláné 

polgármester 

dr. Csatlós László  

jegyző  

 

 

 

Záradék: Megalkotta Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 02. 

26-án megtartott ülésén. 

 

Kihirdetve: Csabaszabadi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2014. február 27-én. 

 

                                                 
27 Hatályon kívül helyezte 9/2014. (IX.17) önkormányzati rendelet 8.§ d ) pontja 


