TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2003. (III. 9.) számú
önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Hgt. végrehajtására kiadott
242/2000. (XII. 23.) és 213/2001. (XI. 14.) számú
kormányrendeletekre is –, a települési hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét, díját, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb helyi szabályokat
az alábbiak szerint állapítja meg:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§1 A rendelet célja a város területén a lakosság
egészségének védelme, a természeti és épített környezet megóvása érdekében a települési hulladékra
való közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezzel kapcsolatos feladatés hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – megfelelően rendezze.
2.§ (1) A rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területére, azon belül valamennyi, a közszolgáltatás által érintett2 ingatlantulajdonosra, bérlőre,
használóra, tulajdonosi közösségre, azaz lakásszövetkezetekre, társasházakra (a továbbiakban
együtt: ingatlantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetőleg szervezet.
(2)3 A rendelet hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, használatból, szolgáltatásból, valamint az ingatlanok tisztántartásából származó települési szilárd hulladékokra (a továbbiakban együtt: hulladék).
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) arra a gazdálkodó szervezetre, amely külön
jogszabály4 alapján köteles a nála keletkezett hul-
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ladékot gyűjteni, arra feljogosított hulladékkezelőnek átadni, kivéve, ha annak hasznosítására vagy
kezelésre maga is jogosult, továbbá
b) a veszélyes hulladékok5 gyűjtésére, kezelésére, szállítására és ártalmatlanítására.
(4) A közterületek használatát és tisztántartását
külön önkormányzati rendelet6 szabályozza.
3.§ (1) Az önkormányzat a jogszabályban előírt
hulladékgazdálkodási feladatainak a településen
működtetett hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) útján tesz eleget.
(2) A közszolgáltatás
- a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben – vagy az e rendeletben meghatározott egyéb módon –, az ingatlanon összegyűjtött és így a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve
alkalmi elszállítására;
- az ingatlanon összegyűjtött és a lomtalanítás körébe vont hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időben és helyen történő – begyűjtésére és
elszállítására;
- hulladékkezelő telep, hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; valamint
- a fentebb meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék ártalmatlanítására
terjed ki.
(3) A város rendszeres hulladékszállításba bevont
– és e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott utcajegyzék, valamint a 24.§ (1) bekezdés szerinti – területein az ingatlantulajdonos e rendelet
szabályai szerint jogosult és köteles igénybe venni
a közszolgáltatást.
(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
4.§ (1) A közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével,
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására
vonatkozó rendelkezésre állási kézségét bizonyítja,
c) a szerződés írásba foglalásával.
(2) Az írásba foglalt közszolgáltatási szerződés
szükséges tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai (természetes személy anyja neve, születési helye és
ideje, lakcíme, gazdálkodó szervezet székhelye,
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cégjegyzékszáma, adószáma és bankszámlaszáma;
társasházak és lakásszövetkezetek esetén a közös
képviselő neve és címe),
b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatás helye,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja,
d) a szerződött tárolóedény darabszáma, térfogata,
e) az ürítés gyakorisága, illetve nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés
módja,
f) gazdálkodó szervezet esetén a hulladék menynyisége, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi,
g) az ellenérték megállapításának, számlázásának és a számla kiegyenlítésének módja,
h) a szerződés időbeli hatálya,
i) a szerződött tárolóedény azonosítására vonatkozó előírások,
j) egyéb, a szerződő felek által fontosnak tartott
elemek.
(3) A közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses
jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles jelezni a közszolgáltatónak.
(4) Az aláírt közszolgáltatási szerződés egy példánya az ingatlantulajdonost illeti meg.
(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokban
történt változást a közszolgáltatást igénybe vevő 15
napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
Fogalom-meghatározások
5.§ (1) 7E rendelet alkalmazásában
ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen
fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt
épület, a többlakásos épület lakásonként, illetve a
szövetkezeti, társasházi épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek,
amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. E rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a
fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és
annak kezeléséről nem gondoskodnak e rendelet
3.§ (3) bekezdése szerint.
települési szilárd hulladék:
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 keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék;
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közterületi hulladék: a közforgalmú és zöldterületeken keletkező hulladék;
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a gazdasági vállalkozásokban keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a
háztartási hulladékkal együtt kezelhető;
hulladékudvar: az elkülönítetten (szelektíven)
begyűjthető települési szilárd, valamint – a külön
jogszabályban meghatározottak szerint – a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely;
gyűjtősziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben és a közterületen kialakított,
felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel;
gyűjtőpont: a közszolgáltatás keretébe tartozó
azon ingatlantulajdonosok települési szilárd hulladékának – meghatározott vagy meghatározatlan
időtartamig történő – átvételére kijelölt hely, ahonnan közösségi vagy – a szállítási napon kihelyezett
– egyéni tárolóedényből történő elszállításával teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét.
átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, bekerített építmény, ahol a hulladékot
speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe
ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják;
hulladéklerakó telep: műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy
földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége;
nagydarabos hulladék (lom): a háztartásokban
keletkező azon hulladék (háztartási berendezési,
felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely
a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el.
biológialig lebontható hulladék (biohulladék):
minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.
veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a
Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve
ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent.
ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető,

szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával –
, a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások
valamelyikének alkalmazásával.
kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak
csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy fogyasztásba
történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása,
beleértve a kezelőlétesítmény utógondozását is;
begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen
(gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-,
illetve kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
szükség szerinti döntés: az ingatlantulajdonos
részéről annak az időpontnak a meghatározását jelenti, amelyet követően a közszolgáltató teljesítéséig a települési folyékony hulladék tárolása a környezetre veszélyt vagy károsodást nem jelent;
szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;
8
közterület kezelője: Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Hgt. rendelkezései az irányadók.
II. FEJEZET
A közszolgáltatás ellátásának rendje
6.§9 (1) Tamási város közigazgatási területén a
hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére kizárólagosan jogosult – az önkormányzat által megbízott
– közszolgáltató a VERTIKÁL-Alisca terra Konzorcium – Közszolgáltató Konzorciumvezető:
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. 8154
Polgárdi, Bocskai u. 39., (e rendeletben: közszolgáltató).
(2) Az önkormányzat és a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatási szerződésben állapodott meg.
(3)10 Hulladékot – amennyiben azt a gyűjtő jármű
közvetlenül el nem szállítja – az önkormányzat által erre a célra kijelölt, és a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban (hulladéklerakó, -átrakó telep), a vonatkozó üzemeltetési szabályok és
előírások betartásával szabad elhelyezni.

(4) Szükség esetén az önkormányzat – a közszolgáltató javaslata alapján, annak útján – gondoskodik a hulladékudvar és a gyűjtőpontok helyének kijelöléséről, továbbá biztosítja a közterület használatát a gyűjtőedények meghatározott időtartamra
való kihelyezéséhez és azoknak a közszolgáltató
által történő megközelítéséhez.
(5) Amennyiben a gyűjtőedény tárolása a közszolgáltatásba vont ingatlanon nem, vagy csak jelentős többletmunka ráfordításával tárolható, a
közterületen is tárolható.
7.§ (1)11 a) A közszolgáltatás igénybevétele – az
1. számú melléklet II. pontjában meghatározottak
szerint – heti egy, illetve kettő alkalommal kötelező,
b) a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés
alapján – amennyiben a keletkezett hulladék menynyisége miatt a rendelet szerinti legnagyobb méretű
gyűjtőedény nem elegendő – a hulladék elszállítása
az (1) bekezdésben meghatározottnál gyakoribb
időpontban is történhet.
(2)12 A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők
számára a szabványos – legkevesebb 50 liter űrtartalmú – gyűjtőedény használata kötelező.13 A választható szabványos tárolóedények felsorolását e
rendelet 15.§ (1) bekezdése tartalmazza.
(3)14 a) A közszolgáltató közreműködik abban,
hogy a 15.§ (1) bekezdés szerinti gyűjtőedényeket
az ingatlan tulajdonosok be tudják szerezni;
b) a hulladék elszállítása végett a megfelelő
területen elhelyezett gyűjtőedények mérete (űrtartalma) – ide nem számítva a közszolgáltató jelzésével ellátott zsákot – nem haladhatja meg az ingatlan tulajdonosa [többlakásos épületben az ingatlanok (lakások) tulajdonosai, illetve a közös képviselő] által a közszolgáltatóval kötött szerződésben
meghatározott mértéket. Az így kihelyezett többlet
hulladék elszállítására, a nagyobb gyűjtőedény kiürítésére a közszolgáltató nem köteles.
15
7/A. § A 2. melléklet szerinti településrészen lévő
ingatlanok ingatlanhasználói a hulladékot az önkormányzat által kialakított gyűjtőpontokon helyezik el, amellyel teljesítik a hulladék közszolgáltatónak történő átadási kötelezettségüket.
8.§ (1)16Üdülőövezetben az ingatlantulajdonosok
a közszolgáltatást évente április 1. és október 31.
napja között (szezonális időszak) az e rendeletben
szabályozottak szerint jogosultak és kötelesek
igénybe venni. Az üdülőövezetbe tartozó területek
jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
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(2) Az üdülőövezetben lévő ingatlanok tulajdonosait a közszolgáltatás részeként megilleti a rendelet §. 16.§ (1) bekezdésében szabályozott lomtalanítás igénybevétele.
(3) A közszolgáltatás szezonális időszakon túli
igénybevételére a közszolgáltatóval egyedi megállapodást kell kötni.
(4)17 A szezonális időszakon túl – amennyiben a
(3) bekezdés szerinti megállapodás nem került
megkötésre – tilos a hulladékot az üdülőingatlanon
felhalmozni, vagy azt a hulladékudvaron kívül
egyéb területen elhelyezni [6.§ (3) bek.].
(5)18
III. FEJEZET
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
9.§ (1) Az ingatlantulajdonos jogosult és köteles
a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező hulladék e rendelet
szerinti gyűjtésére, szállítási napokon a közszolgáltató részére elszállítás céljából való átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.
(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező
vagy a birtokába kerülő hulladékot a környezet
szennyezését megelőző, a károsítását kizáró módon
köteles gyűjteni, és ahhoz a rendszeresített tárolóedényt igénybe venni.
(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése
során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szenynyezze, az állat- és növényvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, tovább az
ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot a tárolóedényben tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a szállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.
(5)19 a) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel
ellátott zsákban lehet, amelynek ára tartalmazza a
hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét;
b)20 olyan háztartási- vagy háztartási hulladékhoz
hasolnó jellegű és –összetételű hulladékot (5.§),
amely eredeti terjedelménél fogva az a) pont szerint nem helyezhető el, megfelelő darabolással
17
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19
Kiegészítette a b) ponttal: 23/2003. (XI. 9.) önk.rend.
2.§
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vagy kötegeléssel kell, ugyancsak a közszolgáltatótól beszerzett zsákban a tárolóedény mellé helyezni.
(6)21 a) Települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározottakon kívül egyéb helyen és
módon lerakni, elhelyezni – kivéve a 6.§ (3) bekezdésében foglaltakat – nem szabad;
b) amennyiben a használatban lévő gyűjtőedény nem elégséges az ingatlanon keletkezett hulladék következő ürítésig való tárolására, vagy az
nagyobb, mint adott időben indokolt lenne, más
méretű gyűjtőedény használatba vételére a negyedévek első napjától történő szerződés módosítás
után van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos költségek
– a bérelt gyűjtőedény cseréje kivételével – az ingatlan tulajdonosát terhelik.
(7) Ha a tárolóedény olyan nedves stb. hulladékot
tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott,
illetve a hulladékot úgy összepréselték, hogy azt az
előírt módón nem lehet üríteni, akkor az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni.
10.§ (1) Tilos a tárolóedényben olyan anyagot elhelyezni (pl. forró salak vagy hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, zsiradék, gyúlékony, robbanásveszélyes vagy nagyobb terjedelmű, súlyú
anyag) amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, testi épségét, megrongálhatja a gyűjtő berendezést, ártalmatlanítása
során veszélyezteti a környezetét, illetve egyéb okból a települési szilárd hulladékkal együtt nem
gyűjthető vagy nem minősül települési hulladéknak.
(2) Amennyiben tárolóedényben az (1) bekezdés
szerinti tiltott dolog kerül elhelyezésre, vagy a hulladék nem a rendszeresített tárolóedényben kerül
elhelyezésre, továbbá ha más – az ingatlantulajdonosnak felróható – okból a hulladék az alkalmazott
módszerrel nem üríthető, úgy a közszolgáltató jogosult annak elszállítását megtagadni. Ebben az
esetben a megtagadás okának megjelölésével az érdekelt ingatlantulajdonost értesíteni kell, aki köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.
(3) 22
11.§ A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente egy (1) alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása
és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata,
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amelyről a 770 literes vagy ennél nagyobb tárolóedények esetében a kötelezett – szerződés alapján
– a közszolgáltató útján is gondoskodhat.
12.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető és az ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni.
(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket
a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre
– a forgalom akadályozása stb. okokból – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények átadásáról illetve átvételéről az ingatlantulajdonos, vagy külön
megállapodás alapján a közszolgáltató gondoskodik.
13.§ (1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket
– lehetőleg az ingatlanán – úgy köteles elhelyezni,
hogy a benne lévő hulladékhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, a forgalmat
vagy a közterület rendeltetésszerű használatát ne
akadályozzák, a városképet ne rontsák.
(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben előírtaknak – a közterület-felügyelet felhívása ellenére – nem, vagy nem megfelelő módon
tesz eleget, úgy arra a polgármester önkormányzati
hatósági eljárás keretében hozott határozatban –
szükség esetén szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezése mellett – kötelezi. A kötelezés ellen
a képviselő-testület pénzügyi és gazdaságpolitikai
bizottságához lehet fellebbezni.
(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, parkoló autókkal stb. oly módon elzárni, hogy az a tárolóedények ürítését és elszállítását akadályozza.
14.§23 (1)24 Szüneteltethető a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább
egy hónapig senki nem tartózkodik, illetőleg a végzett tevékenység megszűnése miatt hulladék nem
keletkezik.
(2) Az együttesen használt és a szállítási díjat is
így fizetők esetében szünetelés csak akkor igényelhető, ha minden ingatlan esetében fennáll az (1) bekezdés szerinti feltétel és a szünetelést közösen kérik.
(3) a) A szünetelésre vonatkozó igényt a közszolgáltató felé írásban, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal be kell jelenteni, megjelölve a
szünetelés várható időtartamát is;
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b) a szünetelés kerek naptári hónapokra vonatkozhat, legrövidebb tartama egy hónap. A szünetelés körülményeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak haladéktalanul be kell jelenteni.
c) a közszolgáltató a bejelentések valóságtartalmát ellenőrizheti.
(4) Amennyiben a szünetelés feltétele megszűnik, és azt az érintett nem jelentette be, a közszolgáltató jogosult erre az időszakra a szolgáltatás díját követelni.
(5) A szünetelés időtartama alatt kihelyezett hulladékot a közszolgáltató külön térítés ellenében a
megrendelő költségére – amely a hulladékot elhelyező terhére áthárítható – elszállítja.
IV. FEJEZET
A közszolgáltató jogai és kötelességei
15.§ (1)25 a) A közszolgáltató lehetőséget teremt
arra, hogy a feléje irányuló keresletnek megfelelő
méretű és darabszámú gyűjtőedény – vétel, illetve
a felek megállapodása szerinti bérlet formájában –
az ingatlantulajdonos rendelkezésére álljon;
26
b) a szabványos gyűjtőedény:
- ötven (50)
- hatvan (60),
- hetven (70),
- nyolcvan (80),
- kilencven (90),
- egyszáztíz (110),
- egyszázhúsz (120),
- kettőszáznegyven (240),
- hétszázhetven (740), és
- ezeregyszáz (1100) literes
lehet.
(2) A bérbe adott tárolóedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti cseréjét – külön írásbeli
szerződés alapján – a közszolgáltató végzi. Ez a
szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a javítást vagy cserét a tárolóedény rendeltetésszerű
használata során bekövetkezett elhasználódás teszi
szükségessé.
(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen és az elvárható gondossággal
végezni.
(4) A tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben
a károkozás a neki felróható okból következik be.
A javítás időtartamára a közszolgáltató köteles helyettesítő tárolóedényt biztosítani.
(5) Amennyiben a tárolóedény nem közszolgáltatónak felróhatóan vált használhatatlanná, úgy annak javítása, pótlása illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
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(6) Az ürítés alkalmával kiszóródott hulladék eltávolításáról, a szennyeződött közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
16.§ (1) A nagydarabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két alkalommal (tavasszal és ősszel) térítésmentesen gondoskodik.
(2) A háztartási veszélyes hulladék gyűjtéséről,
elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal,
vagy – ilyen jellegű akció esetén – az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik.
(3) A lomtalanítás – illetve a háztartási veszélyes
hulladékgyűjtési akció – idejéről, területi beosztásáról a közszolgáltató 2-3 héttel korábban értesíti a
jegyzőt és a helyben szokásos módon tájékoztatja
az ingatlantulajdonosokat.
(4) A közszolgáltató az e rendelet szerinti ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt
szabályok szerint köteles elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a környezetvédelmi szabályokat megtartó
módon gondoskodni.
27

V. FEJEZET
A közszolgáltatás díja, díjkedvezmények

28

17.§ A közszolgáltatási díj beszedése és a kintlévőségek kezelése az állam által kijelölt szerv útján
történik, amely szerv a közszolgáltatónak megfizeti
a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért járó szolgáltatási díjat.

22.§ (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál stb.
keletkezett törmeléket és hulladékot az elszállításig
elkülönítetten kell gyűjteni, és 72 órán belül el kell
szállítani.
(2)30
(3) A közterületen keletkező háztartási és egyéb
szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat
a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint gondoskodik.
(4) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról
az illetékes hatóság vagy az önkormányzat – a közszolgáltatás keretein kívül – gondoskodik.

VII. FEJEZET
A települési folyékony hulladékra vonatkozó eltérő rendelkezések31

32

28.§ A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges
személyes adatok kezelésére, a személyes adatok
kezelése során a közszolgáltató az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
VIII. FEJEZET
Záró rendelkezések

29

18.§ (1) A 2. melléklet szerinti településrészen
lévő ingatlanok ingatlanhasználói az 50 l-es gyűjtőedény utáni közszolgáltatási díjat fizetik, amenynyiben:
a) 1-2 fős háztartás esetén 50 l-es ,
b) 3-5 fős háztartás esetén 80 l-es,
c) 5 fő feletti háztartás esetén 110 l-es
gyűjtőedény igénybevételére kötnek szerződést a
közszolgáltatóval.
(2) A közszolgáltatási díj ingatlanhasználó által
meg nem fizetett összegét az önkormányzat megtéríti az állam által kijelölt szerv részére.
VI. FEJEZET
Építési törmelék és a közterületen keletkező
hulladék gyűjtése és elszállítása
27
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Díjkedvezményre vonatkozó rendelkezéseit
2019.03.01. napjától kell alkalmazni
28

VIII. FEJEZET
Személyes adatok kezelése

29.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg a – többször módosított –
22/1995. (XII. 9.), valamint az ezt módosító
1/1997. (II. 3.), 28/1998. (XII. 6.), 4/1999. (IV. 5.),
10/1999. (VI. 7.), 13/1999. (VII. 4.), 9/1999. (XII.
5.), 22/1999. (XII. 20.), 7/2000. (IV. 3.), 1/2001. (I.
28.) és a 19/2002. (XII. 29.) számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
(3) 33E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról
szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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Hajdics József
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző

1. számú melléklet a 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelethez:34
I. A városi rendszeres települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt utcák jegyzéke:
Adorján-újtelep
Adorján puszta
Ady E. u.
Alma sor
Aradi u.
Arany János u.
Árpád u.
Bajcsy Zs. u.
Bajza u.
Bartók Béla u.
Báthori u.
Batthyány u.
Béke u.
Belátó u.
Bem u.
Bercsényi u.
Béri Balogh Ádám u.
Bethlen G. u.
Bezerédj u.
Bocskai köz
Czuczor u.
Csokonai u.
Csortos Gy. u.
Csollányos pta
Damjanich u.
Deák F. u.
Dobó I. u.
Dózsa Gy. u.
Eötvös u.
Építők u.
Erdősor
Erdőrész u.
Erkel F. u.
Fenyves u.
Fő u.
Gábor Áron u.
Garai u.
Gárdonyi u.
Dencz Ákos
Hársfa u.
Honvéd u.
Hunyadi tér
Hunyadi u.
Illyés Gy. u.
Mód.: 6/2020. (II. 27.) Ör. Hatályos: 2020. 03. 01.

Jókai u.
József A. lakótelep
Kamilla u.
Hirt Ferenc
Kinizsi u.
Kisfaludy u.
Kishenye
Klapka u.
Kodály Z. u.
Koppány part
Kosba
Kossuth tér
Kölcsey u.
Könyves Kálmán u.
Cser László
Liget u.
Liliom u.
Liszt F. u.
Mátyás király u.
Mező u.
Miklósvár u.
Mikszáth K. u.
Móra F. u.
Móricz Zs. ltp.
Nyírfa sor
Öreghenye
Páva u.
Perczel M. u.
Petőfi u.
Piactér
Pipacs u.
Rácvölgy
Rákóczi u.
Rózsa u.
Sport u.
Szabadság u.
Szarkahegy
Százszorszép u.
Széchenyi u.
Szemere B. u.
Szemcse puszta
Szent István u.
Szentmárton u.
Szurokhegy
Toldi u.
Tompa M. u.
Tóvölgy u.
Tuskós
Újvárhegy
Vadaskerti u.
Vágóhíd u.
Várhegy u.
Vas Gereben u.
Vasút u.
Veres Péter u.

Vörösmarty u.
Wesselényi u.
Zrínyi u.

II. Települési szilárd hulladék ürítési, elszállítási
ütemezése35
Utcanév

Ürítés gyakorisága/hét

Adorján-újtelep 1-6., 14-16.,
1
25.
Adorján-puszta
1

Eötvös J. u.

1

Építők útja

1

Erdőrész u.

1

Erdősor u.

1

Erkel F. u.

1

Fenyves u.

1

Fornád pta.

1

Fő u. 1. (iskola)

2

Fő u.

1

Ady E. u.

1

Alma sor

1

Aradi u.

1

Arany J. u.

1

Árpád u.

1

Gábor Á. u.

1

Bajcsy Zs. E. u.

1

Garay u.

1

Bajza u.

1

Gárdonyi G. u. 22-28.

2

Bartók B. u.

1

Gárdonyi u. többi része

1

Báthori u.

1

Gím u.

1 (szezon.idő)

Batthyány u.

1

Dencz Ákos

1

Béke u.

1

Hársfa u.

1

Belátó u.

1

Honvéd u.

1

Bem J. u.

1

Hóvirág u.

1 (szezon.idő)

Bercsényi u.

1

Hunyadi tér

1

Béri B. Á. u.

1

Hunyadi u.

1

Béri B. Á. u. (óvoda)

2

Bethlen G. u.

1

Illyés Gy. u.

1

Bezerédj u.

1

Jókai M. u.

1

Bezerédj u.1.(gimnázium)

2

József A. ltp.

2

Bocskai köz

1

Kamilla u.

1

Boróka u.

1 (szezon.idő)

Hirt Ferenc

1

Csokonai M. u.

1

Kecsege pta.

1

Csortos Gy. u.

1

Kinizsi P. u.

1

Csollányos pta

1

Kisfaludy u.

1

Czuczor G. u.

1

Kishenye

1

Dám u.

1 (szezon.idő)

Klapka M. u.

1

Damjanich u.

1

Kodály Z. u.

1

Deák F. u.

1

Kosba

1

Deák F. u. 2-10.

2

Kossuth L. tér

1(kiv. intézm.)

Dobó I. u.

1

Kölcsey F. u.

1

Dózsa Gy. u. 64-68.

2

Könyves K. u.

1

Dózsa Gy. u. 92-től

2

Dózsa Gy. u. 121-től

2

Cser László

1

Dózsa Gy. u. többi része

1

Liget u.

1

Liliom u.

1
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Liszt F. u.

1

Várhegy u.

1

Mátyás Kir. u.

1

Vass Gereben u.

1

Mező u.

1

Vasút u.

2 (lakóház: 1)

Miklósvár

1

Veres P. u.

1

Mikszáth K. u.

1

Völgy u.

1 (nyáron)

Móra F. u.

1

Vörösmarty M.u.

1

Móricz Zs. ltp.

2

Wesselényi M. u.

1

Nyírfa sor

2

Zrínyi M. u. 1-3., 14 – 16.

1

Öreghenye 1-9.

1

Zrínyi M. u. 2-12., 18 -28.

2

Páva u.

1

Perczel M. u.

1

Petőfi S. u.

1

Pipacs u.

1

Rácvölgy

1

Rákóczi F. u.

1

Rózsa u.

1

Sport u.

1

Szabadság u. 72-84., 65., 68.
1
– 70., 95. – 105.
Szabadság u. többi része

2

Szarkahegy u.

1

Százszorszép u.

1

Széchenyi u.

1

Szemere B. u.

1

Szemcse puszta
Szent István u.

1

Szent Márton u.

1

Szurokhegy

1

Termál u.

1 (szezon.idő)

Toldi M. u.

1

Tompa M. u.

1

Tóvölgy u.

1

Tölgyfa u.

1 (szezon.idő)

Tuskós

1

Újvárhegy

1

Üdülő u.

1 (szezon.idő)

Vadaskert u.

1

Vágóhíd u.

1
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Mód.: 6/2020. (II. 27.) Ör. Hatályos: 2020. 03. 01.
Beiktatta. 6/2019. (III. 28.) Ör. Hatályos: 2019.03.29.

III. A 8.§ (1) bekezdés szerinti – az üdülőövezetbe tartozó – utcák jegyzéke:
-

Boróka u.
Dám u.
Gím u.
Hóvirág u.
Termál u.
Tölgyfa u.
Üdülő u.
Völgy u.

2. melléklet a 7 /2003. (III. 9.) számú önkormányzati
rendelethez:36
37

Tamási város közigazgatási területén kijelölt
gyűjtőpontokkal érintett utcák
Utcanév
Házszám
Kobakhegy
teljes terület
Kishenye
34-38.
40-44.
50., 58.
60-62.
64-74.
Adorjánújtelep utca 7-13., 17-24., 26.
Szurokhegy
teljes terület
Öreghenye
10.
Szarkahegy
1-12/B.
77-83.
86., 88-91.
Adorján puszta
teljes terület
Kosba
teljes terület
Tuskós
27-40.
1-8.,
10-13., 15-16.,
19-24.,
Újvárhegy
33., 46., 60.,
Kecsege puszta
teljes terület
Csollányos puszta
teljes terület

Mód.: 6/2020. (II. 27.) Ör. Hatályos: 2020. 03. 01

Szemcse puszta

teljes terület

