Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
Bevezetı rendelkezések
1. §
A rendelet célja
(1) Hajdúnánás város lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének
megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel.
(2) Hajdúnánás város környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása,
szennyezettségének elkerülése érdekében a képzıdött hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentése, a keletkezı hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,
a hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása.
(3) Hulladékkezelı telepre kerülı biológiailag lebomló szerves anyagok mennyiségének
csökkentése.
2. §
A képviselı-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait a korszerő környezetvédelem követelményei szerint
teljesítse, érvényesíteni kívánja a Hgt.-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak
szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezıen ellátandó és igénybe veendı
hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn.
3. §
Értelmezı rendelkezések
(1) Települési szilárd hulladék:
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a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkezı – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek
nem minısülı szilárd hulladék.1
(2) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az, az alkalmilag képzıdött települési
szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített győjtı edényzetben mérete
miatt nem helyezhetı el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
gondoskodik.
(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában levı
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.
(4) Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy
ártalmatlanítására szolgáló telephely.2
(5) Hulladékkezelı: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.3
(6) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék győjtése, begyőjtése, szállítása, elıkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.
(7) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.4
(8) Hulladékgazdálkodási terv: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete által a
helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló 42/2004. (IX. 28.) Önkormányzati
Rendeletben megalkotott terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza a Hgt.
és végrehajtási rendeletei alapján az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló
hulladékgazdálkodás stratégiai feladatainak cselekvési programját, a hulladékkezelési
tevékenységek racionalizálását elısegítı intézkedéseket, a végrehajtás sorrendjét és
1

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § a) pontjának szószerinti átvétele
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Kormányrendelet 3. § e) pontjának szószerinti átvétele
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 3. § g) pontjának szószerinti
átvétele
4
Hgt. 3. § h) pontjának szószerinti átvétele
3
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hatékonyságát, a megvalósításhoz szükséges eszközöket és létesítményeket, valamint
ezek becsült költségeit és finanszírozás módját.
(9) Kezelés: a hulladék veszélyeztetı hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelızésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történı visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelılétesítmények utógondozását is.5
(10) Győjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı
elszállítás érdekében.6
(11) Begyőjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosa
vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon, hulladékgyőjtı
udvaron, tároló-, kezelıtelepen) és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés,
válogatás a begyőjtı telephelyén.7
(12) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.8
(13) Tárolás: a hulladéknak termelıje által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett,
három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése.9
(14) Közszolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelı.
(15) Közigazgatási terület: Hajdúnánás Városi Önkormányzat mőködési területe, mely
belterületbıl (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületbıl (belterületen kívül esı
terület) áll.
(16) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért az
önkormányzatnak, illetve a közszolgáltatónak fizetendı, az e rendeletben meghatározott
idıszakra vonatkozóan megállapított díj.
(17) Építési és bontási hulladék: az építmények építıipari kivitelezése során keletkezı, az
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt alábbi hulladék:
- kitermelt talaj,
5

Hgt. 3. § l) pontjának szószerinti átvétele
Hgt. 3. § m) pontjának szószerinti átvétele
7
Hgt. 3. § n) pontjának szószerinti átvétele
8
Hgt. 3. § o) pontjának szószerinti átvétele
9
Hgt. 3. § q) pontjának szószerinti átvétele
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- betontörmelék,
- aszfalttörmelék,
- fahulladék,
- fémhulladék,
- mőanyag hulladék,
- vegyes építési és bontási hulladék,
- ásványi eredető építıanyag-hulladék.
4. §
Általános rendelkezések
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési
közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres győjtésére,
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról
kötelezı közszolgáltatás – a Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási rendszerhez
kapcsolódva 14 településsel közösen megalapított Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
(székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.) – útján gondoskodik.
(2) A települési szilárd hulladék tárolására a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
Hajdúböszörmény, 01329/4. hrsz-ú, a valóságban Hajdúböszörmény, Czégény úton lévı
Hajdúsági Regionális Hulladékkezelı Telep (továbbiakban: Hulladékkezelı Telep)
szolgál.
5. §
A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Hajdúnánás város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Hajdúnánás város közigazgatási területén élı,
illetve lévı 3. § (3) bekezdése szerinti ingatlantulajdonosokra.
(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.
(4) Hajdúnánás város közigazgatási területén a hulladékkezelés és közszolgáltatás
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Kft. (továbbiakban: közszolgáltató). A közszolgáltató végzi Hajdúnánás települési szilárd
hulladékainak győjtését és szállítását, valamint gondoskodik a szilárd hulladék
elhelyezésérıl, a hulladéklerakó üzemeltetésérıl.
(5) Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti, melyet a rendelet 1.
számú melléklete tartalmaz.
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6. §
Hulladékkezelési közszolgáltatás
(1) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített győjtıedényben, illetve egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyőjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelı telepen való elhelyezés
céljából történı rendszeres elszállítására terjed ki.
(2) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során a Hgt.-ben megfogalmazott célok elérése érdekében együttmőködik a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosítási Társulásban résztvevı települési
önkormányzatokkal.
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
győjtıedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon győjtött és
a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és
rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott idıpontban és helyen,
erre a célra biztosított szállítóeszközén – történı begyőjtésére és a közszolgáltató
általi elszállítására;
c) hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények mőködtetésére
és üzemeltetésére;
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására.
7. §
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a
közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlan tulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.
(3) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése elıtt legalább öt nappal
– köteles értesíteni.
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(4) A jogviszony kezdı idıpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdésérıl és lényeges feltételeirıl az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.
(5) A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és idıpont) az
ingatlantulajdonosnál keletkezı hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató
Hajdúnánás Város Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az
ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.
(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról
a rendezvény szervezıje köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerzıdés
alapján.
8. §
(1) A gazdálkodó szervezet és a szolgáltatás igénybevételére egyéb kötelezettek, valamint a
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerzıdés
foglalja magában.
(2) A közszolgáltatás igénybevételérıl szóló szerzıdés tartalmi elemei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a felek megnevezése és azonosító adatai,
a közszolgáltatás igénybevételének elsı napja,
a teljesítés helye,
a megrendelı rendelkezésére bocsátott győjtıedény őrtartalom és darabszám szerint,
az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint,
a megrendelı által meghatározott, az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelı igénybe veszi,
a győjtıedények használatának jogcíme és módja,
a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételei,
az irányadó jogszabályok meghatározása.
9. §
A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással
kapcsolatos jogai és kötelezettségei

(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata a
környezetvédelmi elıírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben elıírt
módon – a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtése, elszállítása a
települési hulladékkezelı telepre, illetıleg a települési hulladék kezelése, kezelı
létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.10
10

Hgt. 27. § (1) bekezdésének szószerinti átvétele
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(2) A közszolgáltató (1) bekezdésben megjelöltek szerinti részletezett kötelessége a
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevı ingatlantulajdonosoktól a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb győjtıedényben:
a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése és elszállítása,
b) ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató
által meghatározott idıpontban és helyen – történı begyőjtése és elszállítása,
c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történı alkalmi begyőjtése és
elszállítása,
d) a begyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történı átadása,
e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintő
jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok
ellátása,
f) a városi átmeneti tárolóból a hulladék elszállítása, külön megállapodás alapján,
g) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli
pótlása.
(3) A közszolgáltató a magasabb szintő jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének minden év november 30-ig benyújtani.
10. §
A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelı mérető és számú győjtıedényt az Önkormányzat kérelmére
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül.
11. §
(1) A közszolgáltató köteles a győjtıedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A szabályszerően kihelyezett győjtıedény ürítése során esetleg keletkezett szennyezıdés
takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
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(3) A győjtıedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebbıl eredı
karbantartási munka, és javítás idıtartamára helyettesítı győjtıedényt biztosítani.
(4) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált győjtıedény
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
12. §
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési
szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen győjteni, továbbá
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az
ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét a Hgt. 4. § a) pontjában
megfogalmazott megelızés elve alapján legkisebb mértékőre szorítani,
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére –
az elszállításra való átvételig győjteni, ill. tárolni, ennek során megfelelı
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 károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot
ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyőjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követı 15 napon belül
írásban bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján.
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan
beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem
keletkezik.
(4) Ha az ingatlanon keletkezı hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott győjtıedény őrtartalmát, a közszolgáltató köteles az így átadott,
illetıleg a győjtıedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására.
(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten győjteni és arra
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közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezelésérıl a
Hgt. 21. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott.
(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
13. §
(1) Az ingatlantulajdonos a győjtıedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
Győjtıedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön
rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület - használati
szerzıdés) alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt idıpontban, a közterületen a begyőjtést végzı gépjármővel
megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A győjtıedényt legkorábban a
szállítási napot megelızı napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a
tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett győjtıedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a jármő- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével.
14. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedény tisztántartásáról,
fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni.
(3) Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, ürítést
végzı személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
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15. §
Hulladékszállítás rendje
(1) A hulladékszállítás minden héten pénteken történik, 600 és 2200 között. Ha ez a nap
munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos
módon köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat. Ha az idıpont változik, arról a
közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevıket, a lakosságot értesítenie.
(2) A hulladékszállítás gyakorisága a városban a következı:
a) hetente egyszer 1 db 120 literes, illetve egyéb edényzetben,
b) négynél több lakásegységet magába foglaló többlakásos lakóépületeknél hetente
egyszer 1,1 m3-es konténerekben,
c) az üdülıövezetben hetente egyszer 1,1 m3-es konténerekben.
(3) A szabványmérető hulladékgyőjtıben 30 kg össztömeget meg nem haladó hulladék
helyezhetı el az ingatlan elıtt.
16. §
Nem rendszeres közszolgáltatások
(1) A nagy darabos hulladék (lom) győjtésérıl, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató évente két alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.
Lebonyolításáról és megszervezésérıl, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató gondoskodik.
(2) Az üdülı övezetekben a közszolgáltatás minden év április 1-jétıl szeptember 30-ig
biztosított.
17. §
A közszolgáltatási díj megállapítása
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosok települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.
(2) 2010. évben hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség június 1-jétıl
augusztus 31-ig áll fenn.
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(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Polgármesteri Hivatalhoz
történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni.
(4) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által biztosított győjtıedényben az elszállításra
átvett hulladék – győjtıedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri
ürítés díja. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás díját a jelen rendelet 2. számú
melléklete állapítja meg.
(5) A nem a közszolgáltató által begyőjtött és általa a hulladéklerakón lerakott hulladék
lerakási díját e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.
(6) A közszolgáltatásért fizetendı díjat a nem természetes személyek részére a
közszolgáltató számlázza ki.
(7) A közszolgáltatási díjat a természetes személyek a Polgármesteri Hivatal által
rendelkezésre bocsátott számla alapján készpénz-átutalási megbízáson kötelesek
megfizetni a tárgyi negyedévet követı hónap 30. napjáig.
(8) A közszolgáltatás díjának fizetési határidın túli megfizetése esetén a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelelı késedelmi kamat kerül felszámításra.
(9) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minısülnek.11
(10) Mentesül a közszolgáltatás díjának megfizetése alól a tanya lakcím-megnevezéső
építmény tulajdonosa.
(11) A rendszeres szociális segélyben, vagy idıskorúak járadékában részesülık kérelemre
mentesülnek a közszolgáltatás díjának megfizetése alól, a kérelemnek a Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodáján történı benyújtását követı hónap elsejétıl.
(12) Mentesül kérelemre a közszolgáltatás díjának megfizetése alól a 70. életévet tárgyév
január 1-jéig betöltött egyedül élı személy. A mentesség csak egy ingatlan után illeti
meg a magánszemélyt.
18. §
A közszolgáltatás szünetelése
(1) Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

11

Hgt. 26. § (1) bekezdésének szószerinti átvétele
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(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján, a szünetelés kívánt kezdı idıpontja elıtt,
azt legalább 30 nappal megelızıen. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthetı.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelelı késedelmi kamattal növelten kell megfizetni.
19. §
Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
(1) Az ingatlannal rendelkezı, vagy azt valamilyen más jogcímen használó gazdálkodó
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségének a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségrıl szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet szabályai szerint.
(2) A közszolgáltatást igénybevevı ingatlantulajdonosok tekintetében, akik települési szilárd
hulladékukat a közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintő jogszabályokban
megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentésérıl a közszolgáltató gondoskodik.
(3) A jegyzı a közszolgáltató részére köteles írásban átadni a településen közszolgáltatást
igénybe vevı háztartások számára és gazdálkodó szervezetek nevére, címére vonatkozó
adatokat, melynek változása esetén haladéktalanul köteles a változásokat is írásban
közölni. Az átadott adatokat a közszolgáltató – az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok betartásával – kizárólag a közszolgáltatás díjának beszedésére használhatja
fel, azt harmadik személynek vagy más szervezetnek át nem adhatja.
20. §
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl nem
gondoskodik.
(2) A hulladék termelıje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezı, illetıleg más
módon a birtokába kerülı hulladékot köteles győjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.12
(3) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett
12

Hgt. 13. § (1) bekezdésének szószerinti átvétele
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a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelı hasznosító vagy
ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti,
vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı kezelınek történı átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Törvény, kormányrendelet vagy - települési hulladék esetében - önkormányzati rendelet
kötelezheti a hulladék termelıjét, birtokosát a hulladék meghatározott anyagminıség
szerinti elkülönített győjtésére, valamint a hulladék jellegének megfelelı csomagolására
és megjelölésére, továbbá az így elıkészített hulladék átadására a begyőjtést végzı
szervezetnek, illetıleg hulladékkezelınek.
21. §
(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a
közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerzıdést köt.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az elıírások
ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzıt köteles értesíteni, és az értesítéssel
egyidejőleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerzıdés megkötésére.
(3) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget
a jelen rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltató felhívja a hulladékkeletkezés
tényének és mennyiségének bejelentésére valamint a szerzıdés megkötésére.
(4) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerzıdéskötésre vonatkozó
kötelezettségének, közszolgáltató által megjelölt idıpontban a közszolgáltató a bíróságtól
kérheti a szerzıdés létrehozását a jelen rendeletben foglalt tartalommal, továbbá igazolt
költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó
szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján a jelen rendelet szerinti díjat kell
alapul venni.
22. §
Építési és bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó elıírások
(1) Az építési és bontási hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetve az köteles, aki
az építési, illetve bontási munkákat megrendelte (építtetı).
(2) A veszélyes hulladéknak nem minısülı építési és bontási hulladék a Hulladékkezelı
Telepen, illetve a bontási, építési engedélyhez kötött tevékenységbıl származó hulladék a
bontási, illetve építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhetı el.
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(3) A Hulladékkezelı Telepen az önkormányzat és a költségvetési szervei beruházásai,
felújításai és karbantartásai során keletkezı, veszélyes hulladéknak nem minısülı, nem
hasznosítható anyagoknak, építési törmelékeknek az elhelyezésérıl az önkormányzat a
közszolgáltató útján gondoskodik.
(4) A veszélyes hulladéknak nem minısülı építési törmeléket a Hulladékkezelési
Közszolgáltatási Szerzıdésben megállapított díj megfizetése mellett lehet a
Hulladékkezelı Telepen elhelyezni.
23. §
A szelektív hulladékgyőjtés bevezetésének és alkalmazásának külön rendelkezései
(1) A továbbhasznosításra alkalmas hulladék győjtésére a közszolgáltató a szelektív
hulladékgyőjtési rendszert folyamatosan építi ki a város közigazgatási területén.
(2) A közszolgáltató győjtési módként hulladékszigeteken végzett szelektív begyőjtést
alkalmaz.
(3) A továbbfelhasználás lehetıségérıl a közszolgáltató gondoskodik.
24. §
Általános jogi felelısség
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy
reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a
környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a
környezetvédelmi elıírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak
szerinti felelısséggel tartozik.
25. §
A rendelet betartásának ellenırzése
(1) A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását a
jegyzı a közterület-felügyelı és a környezetvédelmi felügyelı útján ellenırzi.
(2) A közszolgáltató köteles a jegyzı felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet
szabályainak megsértését tapasztalja.
26. §
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Vegyes és hatályba léptetı rendelkezések
(1) E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, a 29/2005. (VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.),
a 15/2006. (IV. 25.), a 35/2006. (XII. 22.), a 28/2008. (XII. 22.) és a 39/2009. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet
hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2010. április 22.

Dr. Éles András

Szőcsné dr. Sebestyén Irén

polgármester

jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2010. április 26.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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1. számú melléklet
a 13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelethez
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl HAJDÚNÁNÁS Város Önkormányzata (4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1., képviseli: Dr. Éles András polgármester), mint közszolgáltatást igénybe
vevı Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészrıl a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1., képviseli: Will Csaba ügyvezetı), mint
közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:
I. Általános megállapítások
1. Felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
végrehajtására kiadott, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 241/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (3)
bekezdése alapján elızetes ajánlatkérés után a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás akként döntött, hogy az önkormányzatok területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatót
bízzák meg, mely közszolgáltató üzemelteti a térségi hulladéklerakó-telepet.
2. A jelen szerzıdés szerinti hulladékkezelési közszolgáltatás Hajdúnánás város (a
továbbiakban: város) közigazgatási területére terjed ki.
3. A város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a közszolgáltató, aki vállalja a közszolgáltatás
teljesítését.
4. A közszolgáltatási jogviszony 2005. január 1. napjától kezdıdik és azt követı 10 évig tart.
5. A hulladékkezelési közszolgáltatás − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki:
a) a közterületen keletkezı, továbbá az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyőjtésére és rendszeres, illetve
alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyőjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente kétszeri, valamint a karácsonyfák évi egyszeri − a közszolgáltató által
meghatározott idıpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén − történı
begyőjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint győjtött, begyőjtött és elszállított települési
szilárd hulladék elhelyezésére, és a térségi hulladéklerakó-telep mőködtetésére és
üzemeltetésére.
6. A hulladék begyőjtésének, elszállításának gyakorisága az 59/2004. (XII. 30.)
Önkormányzati Rendelet 16. § (2) bekezdése szerint, illetve a konténeres győjtéső
helyeken igény szerinti. Az útvonalat és az idıpontot a közszolgáltató Hajdúnánás Város
Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlantulajdonost értesíti.
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7. A hulladékgyőjtésbe bevont utcák egy része burkolatlan, ezért ezeken a területeken a
közszolgáltató a győjtést és szállítást csak abban az esetben biztosítja a meghatározott
idıpontban, ha az utca állapota lehetıvé teszi a szállító jármő közlekedését.
Ilyen irányú akadályoztatás esetén az utca járhatóvá válása után, 48 órán belül pótolja az
elmaradt hulladék győjtését és szállítását, amelyrıl az érintett lakosságot köteles
tájékoztatni.
II. A közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai:
1. A közszolgáltató kötelezettsége:
a.) A környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elıírások megtartásával a
közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátása.
b.) A közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép,
eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségő
szakember alkalmazása.
c.) A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges
fejlesztések és karbantartások elvégzése.
d.) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére az önkormányzat képviselıtestülete által kijelölt − Hajdúböszörmény, 01329/4. hrsz. alatti − hulladéklerakó hely
és létesítményeinek igénybevétele.
e.) Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól,
valamint a közszolgáltatói tevékenységrıl az önkormányzat képviselı-testületének
tájékoztatása minden év november 30-ig.
f.) A hulladékgazdálkodással összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és
meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése.
g.) Az ingatlantulajdonosok számára – hirdetményben közzétett helyen és idıpontban –
heti 4 óra idıtartamban ügyfélszolgálat mőködtetése és hatékony tájékoztatási
rendszer mőködtetése.
h.) Köteles jelezni a jegyzı felé, ha tevékenysége során a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 59/2004. (XII. 30.)
Önkormányzati Rendeletének megsértését tapasztalja.
i.) A fogyasztói kifogások és észrevételek 30 napon belüli kivizsgálása és a tett
intézkedésekrıl az érintettek, valamint a jegyzı írásbeli tájékoztatása.
2. A közszolgáltató jogosult:
a.) A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére közremőködıt igénybe venni.
b.) A hulladék elszállítását megtagadni ha:
1. a kihelyezett győjtıedény az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthetı,
2. megállapítható, hogy a győjtıedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a
szállítás során a szállítást végzı személyek életében, testi épségében,
egészségében, továbbá a begyőjtı jármőben vagy berendezésében kárt okozhat,
vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
3. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett győjtıedény mérgezı,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, nem szállítható, nem ártalmatlanítható,
illetve nem minısül települési szilárd hulladéknak,
4. a kihelyezett győjtıedény a jelen szerzıdésben megállapított tömeget jelentısen
meghaladó hulladékot tartalmaz.

18

III. Az Önkormányzat kötelezettségei:
1. A Közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatása. Ezen adatszolgáltatás keretében a jelen szerzıdés megkötéséig,
ezt követıen minden év március 14. napjáig az Önkormányzat átadja a közszolgáltató
részére a közszolgáltatást kötelezıen igénybe vevı háztartások számát, valamint a
gazdálkodó szervezetek, vállalkozások nevét és címét.
2. A Közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elısegítése.
3. A településeken mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítése.
4. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék győjtésére, kezelésére szolgáló
helyek és létesítmények kijelölése.
5. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.
6. A közszolgáltató részére a IV. 1. pont szerinti közszolgáltatói díj megfizetése.
7. A közszolgáltató ügyfélszolgálati tevékenységéhez helyiség biztosítása, térítésmentesen.
8. A közszolgáltató felhívásainak térítésmentes közzététele az önkormányzati fórumokon (pl.
képújság, honlap, városi újság, stb.).
IV. A közszolgáltatási díj meghatározása
1. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak a szolgáltatásért az Önkormányzat
rendeletében foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az
Önkormányzat az ingatlantulajdonosokra (a lakossági és önkormányzati intézményi
ingatlantulajdonosokra vonatkozóan) esı közszolgáltatási díjat közvetlenül a
közszolgáltató részére fizeti meg.
2. A közszolgáltatási díj – ÁFA nélküli – mértéke magánszemélyek esetén:
a.) 120 literes győjtıedényben elhelyezett háztartási szilárd hulladék heti egyszeri
elszállítási- és kezelési díja: 588,-Ft/hó/lakás,
b.) az üdülıtulajdonosok települési hulladékkezelési közszolgáltatási díját 2005. április 1jétıl 2005. szeptember 30-ig Hajdúnánás Város Önkormányzata fizeti,

3.

4.
5.

6.

c.) 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja (elszállítási- és kezelési díja): 1.244,Ft/konténer,
d.) 5 m3-es konténer egyszeri ürítési díja (elszállítási- és kezelési díja): 5.386,Ft/konténer.
2006. évben áremelés nem lesz (kivéve az Általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény ezirányú változásának esetét).
2007. január 01. napjától legfeljebb a KSH-által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex
(infláció) + 0,8 %-kal korrigálható a díj.
A közszolgáltatási díj gazdálkodó szervezetek esetén a közszolgáltatóval kötött
szerzıdésben kerül kikötésre.
A hulladékgyőjtı edények – ÁFA nélküli – bérleti díja :
a.) 120 literes győjtıedény
100.- Ft/hó
b.) 1100 literes győjtıedény
916.- Ft/hó
Hulladékkezelı telepen külsı beszállítók – ÁFA nélküli – elhelyezési díjai:
a.) Kommunális hulladék
6.530.- Ft/tonna
b.) Nem veszélyes ipari hulladék
6.530.- Ft/tonna
c.) Építési törmelék
500.- Ft/tonna
d.) Tiszta föld
térítésmentes
e.) Fanyesedék, lom
1.640.- Ft/tonna
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f.) Gumi
21.000.- Ft/tonna
g.) Szennyvíziszap minısítéstıl
1.200.- 17.500.- Ft/tonna
h.) Mérlegelés függıen
850.- Ft/mérés
7. A tárgyhavi közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató a tárgyhónap utolsó napjáig
számlázza ki az Önkormányzat részére, amelyet a tárgyhónapot követı hónap 15. napjáig
kell kiegyenlíteni (esedékesség).
8. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot
(a mindenkori jegybanki alapkamat + 1,5 %) érvényesíthet.
9. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
Önkormányzat a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra,
annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.
10. Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak idıarányos kamatait, amely megegyezik a
IV. 8. pontban rögzített késedelmi kamattal, a közszolgáltató visszafizeti vagy az
Önkormányzat írásbeli kérelmére azt a soron következı, esedékes díjfizetési
kötelezettségbe beszámítja.
V. A közszolgáltatási szerzıdés módosítása − megszőnése
1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdés részét képezik az Önkormányzatnak e tárgyban a
jelen szerzıdés hatályba lépésének idejében hatályos rendeletében foglaltak. Erre is
figyelemmel a szerzıdés módosítása, kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban
történhet. Az Önkormányzat a jelen szerzıdés rendelkezéseivel ellentételes rendelet
elfogadása, módosítása esetén is köteles a jelen szerzıdés megkötéskori rendelkezéseit
betartani. Ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a
közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik
szerzıdı fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a
szerzıdést módosíthatják.
2. A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik
a) a benne meghatározott idıtartam lejártával;
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével;
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg;
d) felmondással.
3. Az önkormányzat képviselı-testülete a közszolgáltatási szerzıdést felmondhatja, ha
a) a közszolgáltató − közszolgáltatás ellátása során − a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította;
b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.
4. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a
közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét − a közszolgáltató felszólítása
ellenére − súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a
közszolgáltatás teljesítését.
5. A közszolgáltatási szerzıdés felmondási ideje 6 hónap.
VI. Záró rendelkezések
1. A közszolgáltatási szerzıdés nyilvános.
2. Felek rögzítik, hogy a szerzıdés bármely rendelkezésének érvénytelensége, vagy
érvénytelenné válása esetén a szerzıdés egyéb rendelkezései érvényesek maradnak.
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3. Felek megegyeznek, hogy a közszolgáltatási szerzıdés alapján létrejött jogviszonyokból
eredı bármely ügy kapcsán felmerült vita békés rendezése érdekében tárgyalásokat
kezdeményeznek, s ennek eredménytelensége esetére - a pertárgy értékétıl függıen kikötik a Hajdúböszörményi Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét.
4. A közszolgáltatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény, a végrehajtására kiadott Kormányrendeletek, a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
59/2004. (XII. 30.) Önkormányzati Rendelete és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
5. Szerzıdı felek kijelentik, hogy jelen megállapodás valamennyi pontját elolvasták,
megértették, tudomásul vették és azokat magukra nézve kötelezınek ismerik el, továbbá
hogy azt mint akaratukkal mindenben megegyezıen cégszerően írták alá.
Hajdúnánás, 2004. december 31.

Will Csaba

Dr. Éles András

ügyvezetı igazgató

polgármester

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Korlátolt Felelısségő Társaság képviseletében

képviseletében
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2. számú melléklet
a 13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelethez
A közszolgáltatás díjai
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.
A fizetendı – 2010. január 1-jétıl 2010. december 31-ig – háztartási szilárd hulladék heti
egyszeri ürítési díja, és egyben elszállítási- és kezelési közszolgáltatási díjának legmagasabb
ára: 240,- Ft (1.020,- Ft/hó/lakás).
A feltüntetett díj nettó érték.
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel
nem rendelkezı egyéb szervezetek székhelye, telephelye után:
1 db 120 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése

2.140,- Ft/hó

1 db 240 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése

4.280,- Ft

1 db 1.100 literes hulladékgyőjtı konténer heti egyszer ürítése
1 db 5000 literes hulladékgyőjtı konténer ürítése
A feltüntetett díjak nettó értékek.

Hajdúnánás, 2010. április 22.

15.500,- Ft/hó
14.400,- Ft/alkalom
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3. számú
melléklet
a 13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelethez

A hulladékkezelı hajdúböszörményi telephelyére külsı beszállítók elhelyezési díjai

Kommunális hulladék
Építési törmelék

9.360,- Ft/tonna
935,- Ft/tonna

Szennyezett törmelék

3.225,- Ft/tonna

Gumiabroncs

6.760,- Ft/tonna

Gumiabroncs (120 cm alatt)

díjmentes

Tiszta föld

díjmentes

Elektronikai hulladék

díjmentes

Zöldhulladék

díjmentes

Papírhulladék, hasznosítható mőanyag átvétele

piaci áron

A feltüntetett díjak nettó értékek.

Hajdúnánás, 2010. április 22.
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4. számú melléklet
a 13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelethez

A szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezkedése
1. Ady Endre krt. – Mártírok u. keresztezıdés
2. Ady Endre krt. 33. sz.
3. Mártírok u. 3. sz.
4. Mártírok u. 25. sz.
5. Hunyadi u. 2-4. sz.
6. Marx K. u. 19. sz.
7. „Profi” parkoló
8. Bocskai u. 25. sz.
9. Attila u. 26. sz.
10. Baross u. 11. sz.
11. Hunyadi u. 107. sz.
12. Polgári u. 71. sz.
13. Polgári u. 101. sz.
14. Perczel u. 12. sz.
15. Dorogi u. 24. sz.
16. Magyar u. 94. sz.
17. Pacsirta u. 1. sz.
18. Városi Gyógyfürdı nyári bejárat
19. Tedej, óvoda mellett
20. Dobó I. u. – Fürst S. u. keresztezıdés
21. Tégláskert u. 2. sz.
22. Óvoda u. parkoló
23. Ifjúság u. iskola bejárat
24. Baross u. – Honfoglalás u. keresztezıdés

Hajdúnánás, 2010. április 22.

