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Túrkeve város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
(1) Túrkeve Város Képviselő-testülete helyi közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és

1. §

ártalommentes elhelyezésére, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás Túrkeve város közigazgatási területére
terjed ki.
(3) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat az erre jogosult
közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.
II. Fejezet
A közszolgáltatás tartalma
1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
(1)

A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződéskötés hozza létre.
(2) Közös gyűjtőedény igénybevétele esetén a társasházak, lakásszövetkezetek képviseletére feljogosított szerv vagy személy
köteles a Közszolgáltatóval hulladékkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötni. A képviseletre feljogosított szerv vagy
személy a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja az ingatlantulajdonosoknak közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
határozatát.
2. §

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződés nem jön létre, az ingatlan használója és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt
az a tény is létrehozza, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(4)

A közszolgáltatási jogviszony szünetel az ingatlanhasználó Közszolgáltató részére történő írásbeli bejelentése alapján
a)
b)

a kézhezvételt követő hónap 1. napjától, ha az ingatlan beépítetlen és azon hulladék nem keletkezik,
a távollét kezdőnapjától, ha az ingatlanhasználó 30 napot meghaladó távollétét – legalább 15 nappal a távollét kezdete elő

– bejelenti a távollét időtartamának pontos megjelölésével, az ingatlant más nem használja és azon hulladék nem keletkezik.
(1) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok, háztartásonkénti közszolgáltatást igénybevevők
száma a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatainak megfelelő tartalommal (Túrkeve város közigazgatási területén
bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint)

3. §

b)

a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c)
d)

a teljesítés helye,
a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, jelen rendelet szerinti gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,

e)

az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje,

f)

az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége (kg/fő/év),

g)
h)

közös gyűjtőedény használat esetén a háztartásonkénti közszolgáltatást igénybevevők száma (társasház, lakásszövetkezet)
a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i)

a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

j)

a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

k)
l)

a szerződés módosításának, felmondásának feltételei
a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott gyűjtőedényzet használatával, karbantartásával, valamint az esetlegesen

bekövetkezett károk viselésére vonatkozó polgári jogi szabályok,
m) az irányadó jogszabályok ismertetése.
(2) A keletkező hulladék mennyiségének megfelelő – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges – gyűjtőedény
biztosítására történő jogosultság megállapítása a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai szerint történik, tekintettel az
életvitelszerű tartózkodásra. A jogosultságot a közszolgáltatást igénybevevő írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a
lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai alapján igazolja a Közszolgáltató részére. A jogosultság megállapításának alapjául
szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a közszolgáltatást igénybevevő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a
Közszolgáltatóhoz, kivéve közös gyűjtőedényzet igénybevétele esetén.
2./ Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása érdekében a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, az ingatlanhasználó vagy
meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a közszolgáltatás
igénybevételi kötelezettségének megszűnésekor a gyűjtőedényt visszaszolgáltatja a Közszolgáltató részére.
(2) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya:

4. §

a)

60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg

b)
c)

80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg
110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg

d)

120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg

e)

1110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg

A Közszolgáltató a társasházak, lakásszövetkezetek esetén a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerint
közös gyűjtőedény használatát biztosíthatja.
(3)
a)

A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok közül

a csomagolási hulladék havi rendszerességgel

b) a zöldhulladék családi házas övezetben kétheti rendszerességgel
történő elszállítását házhoz menő gyűjtési rendszerben biztosítja.
(1) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag útkezelői hozzájárulás, illetve a közterület-használati engedély
alapján lehet.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a

5. §

közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítási
napon 06.00 órától lehet kihelyezni a közterületre és ezt követően a szállítás napján 20.00 óráig a közterületről el kell távolítani,
kivéve az (1) bekezdés szerint engedélyezett elhelyezést.

6. §

A lomhulladékot a Közszolgáltató által meghirdetett elszállítás napját megelőző napon lehet a közterületre kihelyezni, úgy, hogy
az a közlekedést ne akadályozza, a forgalomban résztvevők biztonságát ne veszélyeztesse és ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

7. §

A településen üdülőövezet nincs, ezért külön szabályozás nem szükséges.
3./ Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
Az ingatlan használója közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az ingatlanhasználó és a közszolgáltatást ellátó közötti

8. §

jogviszony alapján a közszolgáltatást végző kezeli, melynek során az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló törvényben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni. Az adatkezelés
időtartama az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségeinek megszűnéséig áll fenn.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2015. november 2. napján lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (V.30.) sz. rendelet.
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