Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2005. (II. 28.) számú
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról
Hajdúsámson Városi Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában, valamint a 21.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az 1/1986 (II. 21.) ÉVM-Eüm. sz. rendelet 5. §-a alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet célja
a. Hajdúsámson város lakossága egészségének védelme, természeti és épített
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b. Hajdúsámson város környezetének hulladék által okozott terhelésének
minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú
hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.
c. Hajdúsámson város területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek
meghatározzák a közterületek, az állami és önkormányzati épületingatlanokhoz tartozó
területek tisztántartását szolgáló feladatokat.
2. §
(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) Hajdúsámson Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal (
szelektív hulladékgyűjtéssel is) kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az A.K.S.D. Kft. 4031 Debrecen,
István u. 136. sz.(továbbiakban: Közszolgáltató).
(3) A települési szilárd hulladék kezelésére a Hajdú-Bihar megyei szelektív
hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer szolgál, amely természetben
4002 Debrecen, Vértesi u. 9. sz. alatt található Telep szolgál.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa az e
rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik.
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3. §
E rendelet alkalmazásában:
a. települési szilárd hulladék:
aa. 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,
ab. Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
ac. Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozás oknál keletkező
- külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
b. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: nagy darabos hulladék (lom), mely
alkalmilag képződik, és mérete miatt a közszolgáltatást végző Közszolgáltató által
rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el.
c. Ingatlantulajdonos: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő
ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.
d Települési szilárd hulladék kezelése: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, szállítása,
elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása.
e. Közszolgáltató: Hajdúsámson Önkormányzat működési területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan
feljogosított hulladékkezelő.
f. Köztisztasággal összefüggő tevékenység:
A rendelet 1.§ c. meghatározott ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi
tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a
hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.
g. Tisztántartás:
Az egyes ingatlanok és közterületek tisztántartása, hulladék- és síkosságmentesítése, illetőleg
pormentesítése, valamint gyommentesítése.
h. Közterület:
az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda,
tér, közpark).
A rendelet hatálya
4. §
(1) A rendelet területi hatálya Hajdúsámson közigazgatási területére terjed ki.
( Hajdúsámson,Martinka, Sámsonkert, Ligettanya).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hajdúsámson város közigazgatási területén belül
minden ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos)
függetlenül attól, hogy a tulajdonos, kezelő, használó természetes, vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes-, illetve a települési folyékony hulladékra,
illetve azok összegyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatásokra.
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Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
5.§
( 1) Az önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban különösen:
a. a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék ( szelektív hulladék is)
rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b. a közszolgáltatás ellátását végző szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése,
c. a közszolgáltatási díj mértékének és a díjfizetés rendjének megállapítása
d. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott hatósági
jogkörök gyakorlása
e. a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati
feladat és hatáskör megállapítása.
(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik
a települési önkormányzatokkal.
A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelességei
6.§
(1) A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával
- a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól
a. a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása;
b. az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszeri - a Közszolgáltató által az
önkormányzattal egyeztetett, meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése és
elszállítása;
c. a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és
elszállítása;
d. a bármilyen okból a jelen rendeltben meghatározott szállítási napon elmaradt hulladék
szállítás 48 órán belüli pótlása;
e. Díjbeszedő alkalmazása
(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
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(1) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközeihez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére
rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az
ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(2) A gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdona, melyet a közszolgáltató ad bérbe.
(3) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését
közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított
gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
8. §
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni,
az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni,
a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni
a közszolgáltatási díjat megfizetni.
a szelektív hulladék-begyűjtési rendszert igénybe venni ( azaz a hasznosítási
lehetőségeknek megfelelően elkülönítve gyűjteni a szilárd hulladékot )

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon belül
írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ott ezért települési szilárd
nem keletkezik.
(4) Az ingatlantulajdonos írásban 3 nappal korábban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán a szokásos mennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék kezelése várható.
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időpontban, időtartamra, a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez,
elszállításához alkalmas űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást díjfizetés ellenében
teljesíteni.
(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül 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, feltéve, hogy a települési
szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. § (2) bekezdésében foglaltak 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.
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén
belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az
önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterülethasználatiszerződés) alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából
a közszolgáltató által megjelölt időpontban (melyet az 1. sz. Függelék tartalmaz), a
közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre,
kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében- lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(7) Ha az ingatlantulajdonos által bérel edényzetben az ingatlantulajdonosnak felróhatóan
kár keletkezik, vagy az használhatatlanná válik, akkor javítása, pótlása az ingatlantulajdonos
kötelessége

-6(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(9) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
11. §
(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt 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 feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát
írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a - változás bekövetkezése előtt legalább 8 nappal köteles értesíteni.
A hulladékszállítás rendje
12. §
(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza
meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság
mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik,
arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket értesítenie.
(2) A hulladékszállítás gyakorisága a városban a következő:
a. Konténeres szállítás esetén igény szerint,
b. 120 literes gyűjtőedényzet esetén, ürítése hetente egy alkalommal ingatlanonként.
(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlan
tulajdonosoknál többlet települési szilárd hulladék keletkezik azt a közszolgáltatónál
megvásárolt és erre a célra rendszeresített jelölt hulladékgyűjtő zsákban, helyezheti el. A zsák
vásárlási árában a hulladékkezelés és szállítás költsége is benne van. A zsák a gyűjtőedénnyel
együtt helyezhető ki elszállítás céljából.
(4) A szabványméretű (120 l-es) hulladékgyűjtő edényben 25 kg össztömeget meg nem
haladó hulladék helyezhető el az ingatlan előtt.
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szerződésben meghatározott utcajegyzék szerint hetente egy alkalommal házhoz menő
begyűjtő-járattal köteles a közszolgáltatás teljesítésére.(1. sz. Függelék)
Nem rendszeres közszolgáltatás, lomtalanítás szabályai
13.§
(1) A nagy darabos hulladék (lom) elszállításának megszervezéséről és lebonyolításáról a
Közszolgáltató évente két alkalommal- külön díj felszámítása nélkül- köteles gondoskodni.
(2) A lomtalanítás szabályai alá eső hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által
előzetesen bejelentett időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, melyet a
Közszolgáltató előzetesen megjelölt.
(3) Az elszállítandó lomtalanítás szabályai alá eső hulladékot úgy kell elhelyezni a
közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és
növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézéséveI.
Építési, bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó előírások
14.§
(1) Az építési, bontási hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, aki
az építési, bontási munkákat megrendelte. Az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint
minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talaj feltárási tevékenységet
úgy kell elvégezni, hogy annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a
környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza és a környező
növényzetet, ne károsítsa, valamint a közlekedést ne akadályozza. A földmunkák végzésénél a
termő talajréteget külön kell deponálni és a munka végeztével szükséges gondoskodni a
termőréteg fedőrétegkénti terítéséről.
(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési és bontási hulladék a Hulladéklerakó
Telepen, illetve a bontási, építési engedélyhez kötött tevékenységből származó hulladék a
bontási, illetve építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhető el.
A közszolgáltatási díj megállapítása és a díjfizetés rendje
15.§
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat - továbbiakban közszolgáltatási díjat - kell fizetnie, melyet a 1.
sz. melléklet tartalmaz.
(2) A szelektív hulladék-begyűjtési rendszer igénybevétele a lakosság részére ingyenes.
(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak
történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően, pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni.
(4) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra
átvett hulladék - gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott - egyszeri
(1)
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(5)

(6)

ürítés díja. A legkisebb gyűjtőedény egység a 120 liter.
A hulladékszállításra igénybe vehető jelölt zsákos hulladékszállítás esetén a zsák és a
hulladékkezelés díját is magába foglaló fizetendő díjat e rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátott gyűjtőedények számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések
számának szorzataként kell megállapítani.
16.§

(1)

(2)

(3)
(4)

A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetnie, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére
köteles.
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állást igazolja.
A közszolgáltatási díjat a díjbeszedőnek kell megfizetni számla ellenében utólag,
negyedévente.
A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
A közszolgáltatás igénybevételének szünetelése
17. §

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal
megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség
18. §
(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatói kötelezettségének a 164/2003. (X.18.) Korm.
rendelet szabályai szerint.
(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a települési
szilárd hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban
megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
(3) A jegyző minden év március 15-ig adja át a Közszolgáltató részére a település
ingatlantulajdonosainak adatait (közszolgáltatást igénybe vevők neve, címe, születési helye,
ideje, anyja neve), melyet a Közszolgáltató - az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
betartása mellett - kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötése, a közszolgáltatás díjának
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adhatja.
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
19.§
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek a környezetvédelmi felügyelőség által
engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól
mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról
ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
20. §
(1) Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni.
(2) A települési önkormányzat jegyzője a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási
feladataival kapcsolatban gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési
közszolgáltatásának igénybevételére a Hgt. 21. § (2) bekezdése szerint kötelezett gazdálkodó
szervezetek nyilvántartásáról.
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az
előírások szerint nem veszi igénybe, az írásbeli szerződést a Közszolgáltatóval nem köti meg,
a Közszolgáltató felhívja a gazdálkodó szervezetet a szerződés megkötésére. A felhívás
eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a Jegyzőt értesíti.

II. fejezet
A köztisztaság fenntartásáról
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
21.§
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek - közutak, járdák, sétányok,
gyalogjárdák, lépcsők, terek, gépjárműparkolók stb., azokon elhelyezett műtárgyak szervezett rendszeres tisztántartásáról az ott keletkezett szemét összegyűjtéséről,
elszállításáról a város önkormányzata köteles gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó ingatlanok tisztántartásáról az ingatlant ténylegesen
használó köteles gondoskodni. Vita esetén a tulajdonost kell használónak tekinteni.
(3) A tulajdonos köteles gondoskodni továbbá:
a.) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területek tisztántartásáról,
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról;
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c.) a lakossági hulladékgyűjtők helyének és környezetének tisztántartásáról, a
hulladékgyűjtő edény kijelölt helyen történő tárolásáról;
d.) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó
lecsúszásának megakadályozásáról;
e.) az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé saját területen való elvezetéséről,
elhelyezéséről, illetve kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésről;
f.) a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák
lehullott lombjának takarításáról. illetve az épület tetőcsatornájának tisztántartásáról;
22.§
(1) Amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül mások is használják, úgy az ezen
rendeletben foglalt kötelezettségek a tulajdonost terhelik.
(2) A szomszédos ingatlanok közötti területsávok, vagy át járók esetén a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg.
23.§
(1) A közterületek használata során mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy az a
környezetet ne szennyezze. így különösen tilos:
a.) az oly módon való szállítás, tárolás, stb., amely során közterületre szennyeződés,
hulladék kerül;
b.) közterületen lévő felszerelési tárgyak, építmények szennyezése mázolással,
falragasszal
c.) közterületnek emberi és állati ürülékkel vagy vizelettel való szennyezése;
d.) szemét felhalmozása, nyitott tartályban való tárolása;
e.) eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, törmeléket,
iszapot, hulladékot, papírost, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.)
közcsatornába, annak víznyelő aknájába elhelyezni;
24.§
(1) A szórakozó, vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató helyek (továbbiakban: üzletek) előtt
- a bejárat közelében és a közvetlen megközelítési útvonalon - az üzemeltető köteles köztéri
hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni, és annak rendszeres ürítéséről gondoskodni.
Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel kapcsolatosan keletkező hulladék elszállításáról,
elhelyezéséről gondoskodni.
(2) A köztisztasági feladatok ellátására az (1) bekezdés szerinti üzemeltető szemétszállítási
tevékenységre létrehozott és jogosultsággal, rendelkező szervezettel szerződést köthet.
(3) Az utcai árus köteles az általa bérelt területet, valamint annak közvetlen környékén
állandóan tisztán tartani, az árusítás során keletkezet hulladékot összegyűjteni és annak
elszállításáról, elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott üzletekben forgalmazott áruk göngyölegei
közterületeken még átmenetileg sem tárolhatók.
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25.§
(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok,
lépcsők síkosság-mentesítéséről - a szükséghez képest naponta többször is - az ingatlan
használója köteles gondoskodni.
(2) Síkosság-mentesítésre, olvasztásra, felhintésre elsősorban csak környezetkímélő anyagok
(homok, salak stb.) használhatók.
A tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utak és járdák
sóval történő síktalanítása tilos! Sóval történő síktalanítás esetén a só és hordozóanyag aránya
legfeljebb 1:5 arányú lehet.
(3) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a
gyalogos-, se a gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne
akadályozza és a hó-megcsúszás veszélye kizárt legyen. Ellenkező esetben a havat el kell
szállítani a kijelölt helyre.
(4) A munkagépekkel történő síkosság-mentesítés elősegítése érdekében - vagy esetén időszakos várakozási tilalom rendelhető el, megfelelő táblák kihelyezésével.
(5) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása - az azt végzők tekintetében - a
közúti közlekedésről szóló szabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

III. fejezet
Szabálysértés, bírságolás
26.§
(1)

(2)

Köztisztasági szabálysértést követ el és 30. 000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,
aki
a.)

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást jogszabálysértő módon nem
veszi igénybe,

b.)

a háztartási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez,

c.)

aki e rendelet 14.§ (1), 21.§ (3), 23.§, 24§ (1),(3),(4), 25.§ (1),(3),
bekezdéseiben foglalt szabályokat megszegi.

A szabálysértési bírság kiszabása nem mentesti az elkövetőt az eredeti állapot
helyreállítása kötelezettsége alól
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27.§
(1) E rendelet 2005. május 15. napján lép hatályba.
(2) A Közszolgáltató 2005. május 5. napjáig az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátja az edényzetet.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Hajdúsámson Városi
Önkormányzat képviselő testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével
összefüggő tevékenységéről szóló 10/2004. (IV. 20.) rendelete.

Hajdúsámson, 2005. február 24.
Hamza Gábor
polgármester

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2005. február 28.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

- 13 1. melléklet
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás díja 2005. évben
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény – heti egyszeri ürítés esetén – 191.- Ft (ÁFA nélkül)
Jelölt hulladékgyűjtő zsák díja

104.- Ft (ÁFA nélkül)
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2. melléklet
A hulladék elszállításának rendje (időpontja utcák szerint)
Hetente: hétfőn és kedden
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20/2005. (VII.01.)
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2005. (II.28.) rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 15. § (4) és (7) bekezdése a következők szerint módosul és kiegészül egy (8)
bekezdéssel:
„15. §
(4) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra
átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri
ürítés díja. A legkisebb gyűjtőedény-egység 120 liter.
(7) A közszolgáltatás igénybevételének a rendelet l. számú mellékletében megállapított díjaira
a képviselő-testület mentesíti a díjfizetési kötelezettség alól – 1 darab 120 literes
hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítése esetén – az ingatlanban állandó lakóhellyel
rendelkező személyt, vagy személyeket, akik a 70. életévüket betöltötték.
(8) A közszolgáltatás igénybevételének a rendelet l. sz. mellékletében megállapított díjaira a
képviselő-testület 50 % kedvezményt biztosít – 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény heti
egyszeri ürítése esetén – ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkező – 65-70 év közötti,
valamint egyedül élő személyek részére.”
2. §
Ez a rendelet július l. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 16/2005.
(V.30.) rendelet.
Hajdúsámson, 2005. június 30.
Hamza Gábor
polgármester

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2005. július 1.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
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29/2005. (IX. 30.)
rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
7/2005. (II. 28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 15. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„15. §
(9) A (7) és (8) bekezdésben foglalt kedvezmények igénybevételére az érintett a
kedvezményre jogosító életkor betöltését követő naptári év január 01. napjától szerez
jogosultságot.”
2. §
Ez a rendelet 2005. október 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2005. szeptember 29.
Hamza Gábor
polgármester

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2005. szeptember 30.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
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36/2005. (XII. 16.) számú
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2005. (II. 28.) rendeletét az
alábbiakkal módosítja:
1. §
A rendelet 1. melléklete a következők szerint módosul:
„1 melléklet
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény – heti egyszeri ürítés esetén - nettó 203,- Ft
Jelölt hulladékgyűjtő zsák díja
nettó 110,-Ft
A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”
2. §
E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2005. december 15.
Hamza Gábor
polgármester

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2005. december 16.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
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36/2006. (XI. 30.) számú
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II.
28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény – heti egyszeri ürítés esetén - nettó 236,- Ft
Jelölt hulladékgyűjtő zsák díja
nettó 119,-Ft
2. §
E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2006. november 30.
Andó Lászlóné
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2006. december 1.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
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33/2007. (XI.30.)
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005.(II.28.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II.28.)
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény – heti egyszeri ürítés esetén –

nettó 254.-Ft

Jelölt hulladékgyűjtő zsák díja

nettó 127,5.-Ft
2.§

A rendelet 15.§(8) bekezdése a következők szerint módosul:
„15.§(8)
A közszolgáltatás igénybevételének a rendelet 1. sz. mellékletében megállapított díjra a
képviselő-testület 50 %-os kedvezményt biztosít – 1 darab 120 literes hulladékgyűjtő edény
heti egyszeri ürítése esetén – az ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkező 65 év feletti
egyedül élő személy részére.”
3. §
E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2007. november 29.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2007. november 30.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Andó Lászlóné
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2008. (XII. 17.)
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005.(II.28.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005.(II.28.)
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény – heti egyszeri ürítés esetén – nettó 277,28.- Ft
1 db jelölt hulladékgyűjtő zsák díja

nettó 138,- Ft.

2.§
E rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/2008. (XII.1.) rendelet.
Hajdúsámson, 2008. december 16.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2008. december 17.
Kanyóné Papp Klára
jegyző

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2010. (XI.25.)
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II.28.) rendelet módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és köztisztaság fenntartásáról szóló
7/2005. (II.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény – heti egyszeri ürítés esetén – nettó 296,-Ft
1 db jelölt hulladékgyűjtő zsák díja

nettó 156,-Ft

2. §
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2010. november 25.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2010. november 29.
Kanyóné Papp Klára
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (II.17)
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II.28.) rendelet módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és köztisztaság fenntartásáról szóló
7/2005. (II.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
3. §
A rendelet 15. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„15. §
(7) A közszolgáltatás igénybevételének a rendelet l. sz. mellékletében megállapított díjaira a
Képviselő-testület 50 % kedvezményt biztosít – 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény heti
egyszeri ürítése esetén – az ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkező egyedülálló személy,
(egyszemélyes háztartás) vagy házastársak, élettársak részére (kétszemélyes háztartás), ha
legalább az egyikük a 70. életévet betöltötte.”
4. §
E rendelet 2011. február 20. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2011. február 16.
Dr. Vincze István
aljegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2011. február 17.
Dr. Vincze István
aljegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelete
a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II.28.)
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 15. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„15. §
(10) Két önálló, 50 m-es körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében, a háztartási hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek írásban
nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre,
valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik, és a közszolgáltatás díját melyik
tulajdonosnak kell kiszámlázni.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy
- mindkét ingatlanon egyedül élő személy lakjon, vagy
- az egyik ingatlanon egyedül élő személy, a másikon gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő
szülő, vagy
- mindkét ingatlanon gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő lakjon.
A bejelentett lakcím a lakcímkártyával igazolható.
A kedvezmény nem vonható össze más kedvezménnyel.
A közös használat feltétele, hogy egyik félnek sem lehet az A.K.S.D. Kft. felé fennálló
díjtartozása. A lemondott tárolóedényt az esedékes díj kiegyenlítését követően vissza kell
szolgáltatni a polgármesteri hivatal részére.
2. §
(1)

E rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

(2) Előírásait a hatálybalépést követően indított eljárásokban, ill. a folyamatban lévő ügyekben kell
alkalmazni, amennyiben az az érintettekre nézve kedvezőbb.
Hajdúsámson, 2012. március 29.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2012. március 30.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvény
254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
BEVEZETŐ RÉSZ
1. §
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat rendeleteiben
szereplő szabálysértési tényállásokat hatályon kívül helyezi.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.

§

(1) Hatályát veszti a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának
szabályozásáról szóló 9/1995. (V. 9.) rendelet 10. §-a.
(2) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 11/2004. (IV. 20.) rendelet 4.
§-a.
(3) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.) számú rendelet 19. §-a.
(4) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) számú rendelet 26.
§ -a.
(5) Hatályát veszti a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.)
rendelet
a) 12. § (2) bekezdése valamint
b) 12. § (3) bekezdés első mondatának a „a szabálysértés jogkövetkezményein
túlmenően” szövegrésze.
(6) Hatályát veszti a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló
22/2009. (X. 13.) rendelet 3. § (2) bekezdése.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
(1) Jelen rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.
(2) A 2. § -ban hatályon kívül helyezett rendelkezésekbe ütköző cselekményeket az
elkövetésük időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.
Hajdúsámson, 2012. május 30.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2012. május 30.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével -, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
BEVEZETŐ RÉSZ
3. §
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletében (a továbbiakban:
Rendelet) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) önkormányzati
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szereplő közszolgáltató személyét, valamint a
közszolgáltatás díját e rendelet szerint módosítja.
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
4. §
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hajdúsámson Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult, illetőleg kötelezett
közszolgáltató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 1. (a továbbiakban: Közszolgáltató).”
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési szilárd hulladék kezelésére a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és
Kezelő Telep szolgál, amely természetben a Hajdúböszörményt Hajdúdoroggal
összekötő közútról Hajdúvidnél leágazó 3506 sz. összekötő úton található.”
(3)

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltató köteles a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint a jogszabályi előírások betartásával
a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított
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gyűjtőedényben gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente egyszeri, valamint a karácsonyfák évi egyszeri a Közszolgáltató által
meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő
begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési
szilárd hulladék elhelyezésére, és a térségi hulladéklerakó-telep működtetésére és
üzemeltetésére.”
(4) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága heti egy alkalom, illetve a
konténeres gyűjtésű helyeken igény szerinti. Az útvonalat és az időpontot a
Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost értesíti.
(5) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanokon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési
szilárd hulladék évente egyszeri, valamint a karácsonyfák évi egyszeri a Közszolgáltató
által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén
történő begyűjtésére elszállítására a Közszolgáltató külön díj felszámítása nélkül
köteles.
(6) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatási díj kéthavi (tárgyidőszak) összegét a Közszolgáltató a
tárgyidőszak első hónapjának utolsó napjáig számlázza ki az ingatlantulajdonosok
részére, amelyet a tárgyidőszak második hónapjának utolsó napjáig kell kiegyenlíteni
(esedékesség). Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére
közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján utólag köteles megfizetni.”
(7)

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:

„1. számú melléklet A hulladékszállítás és ártalmatlanítás díjtételei:
a. 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja: 305,- Ft.;
b. 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítési díja havonta:
1312,-Ft.;
c. 1 db 110 literes hulladékgyűjtő zsák egyszeri ürítési díja:
291,- Ft.
A fenti díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.”
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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.

§

(1) Hatályát veszíti a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja:
(2) Hatályát veszíti a Rendelet 15. § (7), (8), (9) bekezdése.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. §
(1)Jelen rendelet 2. § (7) bekezdése, valamint 3. § (2) bekezdése 2012. december 31-én lép
hatályba 2013. január 1. napján hatályát veszíti.
(2)Jelen rendelet 2. § (1) - (6) bekezdései, valamint 3. § (1) bekezdése 2013. január 1. napján
lépnek hatályba.
Hajdúsámson, 2012. december 20.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2012. december 20.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

29
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 39. § és 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
5.
§
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
7/2005. (II. 28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglalt, a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeket megszünteti.
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hajdúsámson Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. (a
továbbiakban: Közszolgáltató).”
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
5.
§
Hatályát veszíti a Rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2013. július 04.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2013. július 04.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

