
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014. (X.13.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi  
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (2), (5) 
bekezdésében valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 5. valamint 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alsó-
Tiszavidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a 
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Nyárlőrinc Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen 
rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn és szervez.  
 
(2) Az Önkormányzat területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója, bérlője vagy haszonélvezője, valamennyi kereskedelmi egység és 
vendéglátó hely üzemeltetője (a továbbiakban együtt: használó) az ingatlanán 
keletkező vagy más módon a birtokába kerülő települési hulladék gyűjtéséről, 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a rendeletben meghatározott módon köteles 
gondoskodni. 
 
(3) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás, szabályaitól 
eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

 
A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Nyárlőrinc község közigazgatási területére terjed ki.    
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: 

 
a) háztartási hulladék 
b) szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladék, 
c) közterületen elhagyott hulladék, 
d) háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék, 
e) lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék. 
 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre. 

 
A közszolgáltatás ellátása 



 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a település közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, 
szállítására, a hulladék ártalmatlanítására és a hulladékkezelési díj beszedésére 
vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Kecskeméti Városgazdasági Korlátolt 
Felelősségű Társaság közszolgáltató vállalkozóval (6000 Kecskemét, Béke fasor 
71/a., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102 171, adószám: 11028529-2-03, KÜJ szám: 
100 211 328, KTJ szám: 100615 918, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedély száma: 14/2396-10/2013.) közszolgáltatási szerződést köt. 
 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást e rendelet, a közszolgáltatási szerződés, 

valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Hgt.) és a végrehajtási 

rendeletekben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 

(3) Az újrahasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenként, 

az újrahasznosításra alkalmas hulladék begyűjtése pedig kéthetente történik, a 

közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint. 

 

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

követően a közszolgáltató haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó 

ürítés esetén köteles legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az 

érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról. 

 

(5) A hulladék szállítása az e célra szolgáló, az egyes hulladékfajták átvételére 

alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan 

gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, 

illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezet szennyeződést ne 

okozzon. 

 

(6) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a 

hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti 

környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni köteles. 

 

(7) A közszolgáltató meghatározott évente egy alkalommal térítésmentesen 

gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról, illetve a 

lomtalanítás során közterületre kihelyezett hulladék elszállításáról. 

 

A települési szilárd hulladék kezelése 
 

4. § 
       
(1) Nyárlőrinc község belterületén a hulladék elhelyezésére 60, 80, 110, 120 literes 
gyűjtőedényzet szolgál. 
 



(2) Amennyiben az ingatlan használója nem rendelkezik az (1) bekezdésben 
megjelölt méretű gyűjtőedényzettel, abban az esetben a beszerzéséről saját maga 
gondoskodik. 
 
(3) A közszolgáltató által is lehetőség van a gyűjtőedényzet beszerzésére. Igény 

szerint a hulladékgyűjtő edények bérletére is lehetőséget biztosít a szolgáltató. 

 

(4) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. 

 

(5) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért a használó 

megállapodás alapján bérleti díjat fizethet. 

 

(6) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés 

során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, 

függetlenül a gyűjtőedényzet tulajdonosától. 

 
Az ingatlantulajdonos feladatai 

 
5. § 

 
(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlan használójának 
az elszállítás napján 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. A gyűjtőedényeket a szállítás napját 
kivéve közterületen tárolni tilos. 
 
(2) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a 
közszolgáltató által biztosított műanyagzsákban lehet kihelyezni. 
 
(3) A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét 
veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja. Az ilyen 
hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja. 
 
(4) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak használója szükség 
szerint, de legalább negyedévente gondoskodni köteles. 
 
(5) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre 
kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényében – annak engedélye nélkül – hulladékot 
elhelyezni tilos. 
 
(6) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó használó a 
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté vált. Tulajdonváltozás esetén az új tulajdonos 15 napon belül köteles e 
tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési 
kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a 
bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 
 



(7) Az ingatlan használó a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe 
nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menő 
lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A lomtalanítás lebonyolításáról a 
közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. Nagydarabos hulladékot 
a közterületre kihelyezni csak az elszállítás napján lehet. 
 
(8) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a szerződő felek megnevezését, 
b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról, 
c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, 
d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit, 
e) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettségeit, 
f) az önkormányzat kötelezettségeit, 
g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, 
h) a szerződés hatályát, a megszüntetés és szerződésszegés esetit, 
i) záró rendelkezéseket. 

 
A szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díja és a díjfizetés rendje 

 
6. § 

 
(1) A szolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjéről a 
közszolgáltató az igénybevevőt írásban tájékoztatja. 
 
(2) A szolgáltatási díj megfizetése negyedévente utólag történik számla ellenében. A 
befizetést a megküldött befizetési csekk illetve átutalás útján kell teljesíteni. A 
közszolgáltató a számlában az edényzet bérleti díját elkülönítve tünteti fel.  
 

Mentességek, kedvezmények a díjfizetési kötelezettség tekintetében 
 

7. § 
 

(1) Mentesül az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól: 

a) ha az ingatlan beépítetlen, és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik,  

  
b) a díj megfizetésére kötelezett személy tartós, legalább 30 napot elérő távolléte 
esetén, a távollét időtartamára, melyet a szolgáltatónak lehetőleg 15 nappal a 
távollét kezdete előtt – a távolléti időtartam pontos megjelölésével – bejelent, és 
ha az ingatlant más nem használja. Amennyiben a távollét méltányolható okból 
előre nem látható (pl. balesetből, betegségből eredő kórházi távollét), úgy az a 
távollét ideje alatt is bejelenthető. 

 

(2) A díj megfizetése alól mentesíti az Önkormányzat azon belterületi ingatlan 
tulajdonosát, használóját, aki egyedül élő és 70. életévét betöltötte. Ezen ingatlanok 
tulajdonosai, illetve használói 60 l-es gyűjtőedény használatára jogosultak. 
Amennyiben az igénybevevő az önkormányzat által meghatározott méretet 
meghaladó edényt használ, úgy a 60 l-es gyűjtőedény szolgáltatási díjának 
megfelelő mértékű díjkedvezmény megilleti, azonban a ténylegesen használt 



gyűjtőedény és a 60 l-es gyűjtőedény szolgáltatási díjának különbözete szerinti díj 
megfizetésére köteles.  
 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 
tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a 
közszolgáltató részére a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló 
értesítéssel egyidejűleg. 
 
(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos 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 közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) 
személyt, a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan 
betekintés megakadályozása érdekében szabályozni. 
 
(5) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése 
esetén a Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
(6) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, 
kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a 
vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg. 

 
II. Fejezet 

 
Közterületek tisztántartása 

 
9. § 

 
(1) Nyárlőrinc község közigazgatási területén lévő ingatlanok tisztán tartásáról az 
ingatlan használók kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.  
 
(2) Az Önkormányzati tulajdonú közterületek, szervezett rendszeres tisztántartásáról, 
általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak 
tisztán tartásáról, a szeméttároló ürítéséről, az Önkormányzat a Polgármesteri 
Hivatal útján gondoskodik.  
 
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tevékenysége következtében 
közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó 
szerv, illetve személy feladata.  



(4) A belterületi ingatlan előtti kiépített, illetve kiépítetlen útterület tisztán tartása az 
ingatlan használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
egységek, és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell 
tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével 
kapcsolatos feladatokra is. 
 
(5) A használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyesése.  
 
(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként 
többször fel kell hinteni, illetve síkosságtól mentesíteni. A felhintésre bomló szerves 
anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. E célra tüzelés után visszamaradt, darabos, sérülést okozó anyagot 
használni nem lehet. A szóróanyag beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodni.  
 
(7) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy abból baleset ne származzon. 

 
10. § 

 
(1) A közterületi árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, és annak közvetlen 
környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak 
elszállításáról gondoskodni. 
 
(2) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, 
szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a szolgáltatóval kötött külön szerződés 
alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.  
 

11. § 
 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra 
terjedően – az ingatlan használójának a kötelessége.  
 
(2) A csapadék elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni 
tilos. Tilos továbbá dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, 
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanás veszélyes anyagot) a csapadékvíz 
elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni.  

 
12. § 

 
(1) Az építési és bontási, valamint felújítási munkálatok során keletkezett 
közterületen tárolt építési törmeléket és egyéb hulladékot folyamatosan, legkésőbb a 
munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre 
kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 
 
(2) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles tevékenységét úgy végezni, 
hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, 



vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a szállítás után 
nyomban megtisztítani. 

 
Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti: 

1. a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.30.) önkormányzati rendelet, 

2. a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.30.) önkormányzati rendeletet 
módosító 20/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet, 

3. a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.30.) önkormányzati rendeletet 
módosító 10/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet, 

4. a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.30.) önkormányzati rendeletet 
módosító 11/2009.(XI.2.) önkormányzati rendelet, 

5. a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.30.) önkormányzati rendeletet 
módosító 10/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet, 

6. a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002.(XII.30.) önkormányzati rendeletet 
módosító 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet. 
 

(3) Hatályát veszti 2014. október 15-vel 

1. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendelet, 

2. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 16/2000. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet, 

3. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 10/2001. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet, 

4. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 7/2005. (V.1.) 
önkormányzati rendelet, 

5. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 11/2005. (IX.16.) 
önkormányzati rendelet, 

6. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 11/2006. (IX.11.) 
önkormányzati rendelet, 



7. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 14/2007. (XII.28.) 
önkormányzati rendelet, 

8. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 11/2009. (XI.2.) 
önkormányzati rendelet, 

9. a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 4/2000. (III.29) önkormányzati rendeletet módosító 3/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
 
Nyárlőrinc, 2014. október 8.  
 
 
 
 Pap Sándor Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 
 

      
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 13. 
 
 
 
    
  Zayzon Jenőné 
  jegyző 
  



1. számú függelék 

 
 
 
 

Kötelező közszolgáltatással ellátott területek 

 

 

A háztartási, valamint az egyéb szilárd hulladék összegyűjtése heti 
gyakorisággal 

Pénteki napokon történik 

Belterületen Külterületi konténeres gyűjtőhelyek 

Alkotmány utca volt Erdőcsárda mellett 
Arany J. utca volt Vágóhíd mellett 
Árpád utca volt Erdészeti Központ (Nyárjas) 
Bem utca Gulyás-tanya (Szódás-dűlő) 
Béke utca 
Dózsa Gy. utca 
Hangár utca 
Ifjúság útja 
Iskola utca 
József A. utca 
Katona J. utca 
Kossuth L. utca 
Május 1. utca 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Orgona utca 
Petőfi S. utca 
Rákóczi F. utca 
Rétalja utca 
Ságvári utca 
Sugár utca 
Tavasz utca 
Úttörő utca 
Vadvirág utca 
Vasút utca 

 

 


