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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
12/2013. (XII. 21.)1 önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 
a 17/2014. (XI. 26.), a 10/2015. (VII. 6.) és az 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításaival 

egységes szerkezetben 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § A rendelet hatálya 

a) Kőröstetétlen község közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint 
az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a településen gyűjtött hulladékok szállítására és 
kezelésére, 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybe venni köteles 
ingatlanhasználókra terjed ki. 
 
2. § (1) A települési hulladék átvételére, gyűjtésére, elszállítására, és kezelésére vonatkozó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) Kőröstetétlen Község 
Önkormányzatának feladata, melyet gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött 
közszolgáltatási szerződés útján biztosít. 

(2)2 Közszolgáltató Kőröstetétlen község közigazgatási területén az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József Attila út 85.) 

 
3. § A rendeletben használt fogalmak értelmező rendelkezéseit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) állapítja meg. 
 

2. A közszolgáltatás igénybevétele 
 

4. § (1) Az ingatlanhasználója köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. 
(2) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg 

gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, 
köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 
tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást 
igénybe venni. 

(3) Tilos a hulladékot  
a) felhalmozni, 
b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül – házilag – feldolgozni, 
c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével 
bármilyen módon megsemmisíteni. 

 
5. § (1) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltatás igénybevételéről szóló egyedi közüzemi szerződés (a 
továbbiakban: közüzemi szerződés) jön létre a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között: 

a) a szolgáltatás első igénybevételével, 
b) a szerződés írásba foglalásával, 
c) valamint akkor is, ha a Közszolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 
készségét bizonyítja. 

(2) A közüzemi szerződés tartalmi elemei: 
a) a felek megnevezése, magánszemély esetén annak személyi adatai, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 
c) a teljesítés helye, 
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, 

                                                 
1 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2016. július 2-ától hatályos szöveg. 
2 A 2. § (2) bekezdését módosította a 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 
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e) utalás az ürítés gyakoriságára és az ürítés idejére napok szerint, 
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, 

amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
g) társasházi szerződés esetén a lakások száma, 
h) gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 
i) utalás a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit megállapító helyi rendeletre, 
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
l) az irányadó jogszabályok meghatározása. 
 

6. § (1) A szünetel a közüzemi szerződés, ha az ingatlan 60 napnál hosszabb ideig használaton kívül áll, és az 
ingatlanhasználó a távollétének várható időtartamát előzetesen, a tárgyhót megelőzően legalább nyolc nappal 
korábban, írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valósságát a Közszolgáltató 
jogosult ellenőrizni. 

(2) Ha a szünetelés első bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlanhasználó azt 
írásban haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

(3) A Közszolgáltató jogosult az ellenőrzés hónapjára és azt követően folyamatosan számlázni a 
közszolgáltatás díját, amennyiben az ellenőrzés során az ingatlan lakottnak bizonyul. 

 
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje 

 
7. § (1) Az ingatlanhasználó számára a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos 
hulladékgyűjtő edény (a továbbiakban együtt: gyűjtőedény) használata kötelező. 

(2)3 A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele családi-házas övezetben hetente egy 
alkalommal folyamatosan kötelező. 

(3) A szállítás gyakoriságáról és idejéről az igénybevevőt a Közszolgáltató levélben, vagy hirdetmény 
útján értesíti. 

(4) Az alkalmazott gyűjtőedények térfogatának arányosnak kell lennie a háztartásban keletkező hulladék 
mennyiségével, figyelembe véve a gyűjtés gyakoriságát. A választható szabványos gyűjtőedény méreteket az 
1. melléklet tartalmazza. 

(4a)4 A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 
a 60 literes űrmértékű gyűjtőedényt akkor választhatja, ha ennek tényét - azt, hogy a lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használja – az önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató 
részre évente bizonyítja. 

(4b)5 Az (4) bekezdés szerinti választásnál a természetes személy ingatlanhasználók esetében a 
közszolgáltató az alábbi űrméretű gyűjtőedényeket ajánlhatja – figyelemmel a keletkező hulladék 
mennyiségére – heti egy alkalommal történő ürítési gyakoriság mellett: 

a) a legfeljebb négy fő által életvitelszerűen lakott ingatlan esetében 80 liter; 
b) a négy főnél több személy által lakott ingatlan esetében 120, vagy 240 liter. 

(5) A tárolóedény mellé további hulladék nem helyezhető ki. 
 

8. § (1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó köteles a környezet veszélyeztetését kizáró módon 
gyűjteni és a járatprogram szerinti kéthetente egy szállítási napon elszállítás céljából a Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátani. 

(2) A gyűjtőedényt kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt napon lehet a közterületen elhelyezni oly 
módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza és annak ürítését  a rakodók késedelem nélkül el tudják végezni. 

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, 
hogy az a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. 
 

                                                 
3 A 7. § (2) bekezdését módosította a 10/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. 
július 7-étől. 
4 A rendelet 7. §-át (4a) bekezdéssel egészítette ki a 10/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. 
Hatályos: 2015. július 7-étől. 
5 A rendelet 7. §-át (4b) bekezdéssel egészítette ki a 10/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. 
Hatályos: 2015. július 7-étől. 
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9. § (1) A gyűjtőedénybe tilos olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladékszállítással 
foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet. 

(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottja megállapítja, hogy a gyűjtőedényben az (1) bekezdésben 
megjelölt anyag, tárgy van, a kiürítést jogosult megtagadni. 

 
10. § (1) Az ingatlanhasználó köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egy 
alkalommal gondoskodni gyűjtőedénye tisztításáról, fertőtlenítéséről. 

(2) Az 1100 liternél nagyobb űrtartalmú tárolóedények tisztántartásáról az edény használójával kötött 
külön szerződés alapján, térítés ellenében a Közszolgáltató gondoskodik. A bérelt gyűjtőedény tisztántartása 
a bérbeadó kötelessége. 

 
4. A Közszolgáltató kötelezettségei 

 
13. § (1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal 
elvégezni. 

(2) Az ürítés alkalmával elszennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 

(3) A gyűjtőedényekben keletkezett kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben az neki felróható okból következett be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási 
munkák, valamint a javítás időtartamára csereedényt kell biztosítania.  

(4) Amennyiben a bekövetkezett kár nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
tárolóedények javítása, pótlása, cseréje, illetve az ezekhez kapcsolódó költségek a közszolgáltatás 
igénybevevőjét terhelik. 

 
14. § (1) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy az úttest szélén, a 
bejárat közelében, közterületen veszi át.  

(2) A Közszolgáltató kötelezettsége csak a rendelet 1. melléklete szerinti szabványos gyűjtőedényben, 
elhelyezett hulladékra terjed ki. 
 
15. § A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett települési hulladékot a 
szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek betartása mellett köteles rendszeresen begyűjteni és az NHSZ 
Kétpó Kft.6 által üzemeltetett Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ (46-os közlekedési út 13+400 km 
szelvény) hulladéklerakóba köteles ártalmatlanítás céljából beszállítani. 
 
16. § (1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyak, bútorok és 
egyéb feleslegessé vált ingóságok, lom elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal külön díj 
felszámítása nélkül gondoskodik.  

(2) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi megoszlásáról a Közszolgáltató 30 nappal az akció 
előtt értesíti az érintetteket. 

 
17. §7  
 
18. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás elősegítése érdekében internetes honlapot üzemeltet és 
ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat feladata a közszolgáltatásit igénybevevő ingatlanhasználó  

a) bejelentésének kezelése, 
b) panaszának kivizsgálása, 
c) számlareklamációjának kezelése 
d) személyes, vagy telefonon történő tájékoztatása 
e) közszolgáltatási díjhátralékának érvényesítése. 

 
5. A közszolgáltatás díja 

 

                                                 
6 A rendelet 15. §-ában a „Remondis Kétpó Kft.” szövegrészt módosította a 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
2. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 
7 A rendelet 17. §-át hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § 1. pontja. Hatálytalan: 
2016. július 2-ától. 
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19. § A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlan ingatlanhasználója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet Ht-ben, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében 
meghatározott feltételek szerint. 
 
20. §8 
 
21. § (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi vagy használati viszonyában változás következik be, úgy az új 
ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül 
írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a 
Közszolgáltató között a közüzemi szerződés létrejön. 

(2) - (3)9 
 
22. § (1)10 

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatás 
nyújtásában az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását 
követően, a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 

(3) Elháríthatatlan oknak minősül az is, amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt a gyűjtésre 
rendszeresített járművével nem tudja megközelíteni. 

 
6. A közterületek tisztántartásáról 

 
23. § A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat 
egyrészt a Közszolgáltató útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 
 
24. § (1) Az ingatlantulajdonos közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 

a) az ingatlan előtt járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti 
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a 
gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság 
mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak, 

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,   
c) a két szomszédos terület, épület között – kiépített úttal, járdával, vagy anélkül – közforgalmi 

területsáv, vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik 
meg, 

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása. 
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot 

köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe, vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról 
gondoskodni. 
 
25. § Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 

a) a település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább kétszer az 
épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása, 

b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett 
falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása, 

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé 
benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, 

d) a beépítetlen, vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől látható táblát 
elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából fel kell tüntetni az 
ingatlantulajdonos, vagy használó nevét, címét, 

                                                 
8 A rendelet 20. §-át hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § 2. pontja. Hatálytalan: 
2016. július 2-ától. 
9 A 21. § (2) és (3) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. 
Hatálytalan: 2016. július 2-ától. 
10 A 22. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § 4. pontja. Hatálytalan: 
2016. július 2-ától. 
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e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda 
tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az 
építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. 
 
26. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán 
tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos 
köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.    

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári 
időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás 
előtt összetakarítani. 
 
27. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból 
keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. 

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője 
köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, 
valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, 
továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. 
 
28. § (1) a síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid 
tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer 
egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, 
környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. 

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos. 
(3) Tilos hórakást elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 
b) útburkolati jelen, 
c) járdasziget és járda előtt, 
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
e) kapubejárat előtt, 
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyon (pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény 

(lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) vagy körülötte. 
 

29. § (1) Tilos 
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyát szennyvízzel, 

vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz 

elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, 
c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni (csonkítani, leszakítani) 
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni. 

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul 
gondoskodni. 

7. Záró rendelkezések 
 
30. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. A 23. § rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza 
(Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján. 

 
31. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja. 

 
32. § Hatályát veszti: 

1. a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 10/2003. (XI. 24.) Ök. rendelet; 
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2. a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 10/2003. (XI. 24.) Ök. rendelet módosításáról szóló 12/2003. (XII. 22.) Ök. rendelet; 

3. a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 10/2003. (XI. 24.) Ök. rendelet módosításáról szóló 9/2009. (V. 25.) Ök. rendelet. 
 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk. 
 jegyző polgármester 

---------------- 
 

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 
2016. július 4. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta jegyző 

 
 

1. melléklet11 a 12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 
 

A használható gyűjtőedények űrtartalma: 
 

 1.1. 60 literes maximális súlya: 15 kg 
 1.2. 80 literes maximális súlya: 20 kg 
 1.3. 120 literes maximális súlya: 45 kg 
 1.4. 240 literes maximális súlya: 90 kg 

                                                 
11 A rendelet 1. mellékletét módosította a10/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. július 7-étől. 
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