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önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4)
bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Nagykanizsa város közigazgatási területére terjed ki. Ezen belül a
rendszeres begyűjtéssel ellátott terület a teljes belterület, valamint Főrhénc, Cserfő, Látóhegy,
Kisbagola, Nagybagola, Szentgyörgyvár és a Mórichelyi hegy zártkerti ingatlanai.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
(a továbbiakban: hulladék), valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem
tartozó hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékbirtokos köteles
gondoskodni.

3. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz minden birtokosára, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során
hulladék, vagy szennyvíz keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék és a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtőjére, valamint kezelőjére. A begyűjtő
és kezelő csak az önkormányzat által kiírt pályázat mindenkori nyertese, vagy többségi
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet.

(2) Nagykanizsa közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Futurus - Pannonia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) – amely közszolgáltatónak
minősül – (a továbbiakban: közszolgáltató). A közszolgáltató Nagykanizsa közigazgatási
területén a háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos



közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2013. december 1. naptól 2023.
november 30. napig a közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosától,
vagyonkezelőjétől vagy egyéb jogcímen használójától Polainé Marek Valéria vállalkozó
(Nagykanizsa, Gárdonyi u. 1.) gyűjti be, szállítja és helyezi el, illetve gondoskodik annak
ártalmatlanításáról. A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet a nagykanizsai 014/3 hrsz-ú ingatlan a.) alrészletén és a
nagykanizsai 05/42 hrsz-ú ingatlanon, engedélye szerint folytatott mezőgazdasági
hasznosításra, vagy a Délzalai Víz és Csatornamű ZRt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító
telepre köteles szállítani ártalmatlanítás céljából.

2. Értelmező rendelkezések

4. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) elkülönített gyűjtés: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott

fogalom,
b) elkülönítetten gyűjtött hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint

meghatározott fogalom,
c) gyűjtőhely: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott

fogalom,
d) háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a hulladékról szóló 2012.

évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott hulladék,
e) hulladékbirtokos: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott

fogalom,
f) hulladéktermelő: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról szerint

meghatározott fogalom,
g) vegyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról szerint

meghatározott hulladék.

3. A közszolgáltatás tartalma

5. §
A közszolgáltatás kiterjed
a) a természetes személy hulladékbirtokosok által - a közszolgáltató szállítóeszközéhez

rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve
a háztartásban képződő vegyes hulladék, zöldhulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött
hulladék összegyűjtését és elszállítását –,

b) a nem természetes személy hulladékbirtokosok által - a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

c) társasház/lakásszövetkezet hulladékbirtokosai által - a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

d) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy hulladékbirtokosoktól évi
egy alkalommal történő összegyűjtésére,

e) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött
vagy átvételi helyen átvett hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,



g) a természetes személy hulladékbirtokosnál keletkező veszélyes hulladék átvételére évente
kettő alkalommal az e célra kijelölt helyeken,

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények
üzemeltetésére, továbbá

i) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére, elszállítására és kezelésére.

4. A hulladék rendszeres begyűjtése
6. §

(1) A felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy és a nem természetes személy hulladékbirtokos, valamint
társasház/lakásszövetkezet hulladékbirtokosai a teljes belterületen, valamint Főrhénc, Cserfő,
Látóhegy, Kisbagola, Nagybagola, Szentgyörgyvár és a Mórichelyi hegy zártkerti területeken
köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni, és annak díját megfizetni,
a közszolgáltató pedig köteles a hulladékbirtokostól a hulladékot begyűjteni. A
hulladékgazdálkodási közüzemi szerződés a közszolgáltatás felajánlásakor jön létre a
hulladékbirtokos és a közszolgáltató között határozatlan időre. A rendszeres begyűjtéssel
ellátott területen a hulladékgazdálkodási közüzemi szerződés csak akkor szűnik meg, ha
valamely hulladékbirtokos helyébe másik hulladékbirtokos lép, vagy nem természetes személy
az adott ingatlanon a tevékenységét tovább nem végzi. Utóbbi ezen feltételt igazolni köteles.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy és nem természetes
személy hulladékbirtokos, társasház/lakásszövetkezet ezen rendeletben foglaltak szerint
választhatja meg a közszolgáltatás igénybevételének módját ürítési gyakoriság és ürített
edényméret vonatkozásában. Amennyiben a hulladékbirtokos, társasház/lakásszövetkezet az
edényméret megválasztásához az e rendeletben előírt adatokat a közszolgáltatóval hitelt
érdemlően alátámasztva nem közli: az ürítési gyakoriságot ezen rendeletben foglaltak szerint
kell megállapítani úgy, hogy hulladékbirtokosonként 1 db 120 literes gyűjtőedény ürítését kell
alapul venni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a hulladékbirtokos,
társasház/lakásszövetkezet a hivatalos nyilvántartással nem egyező adatot szolgáltat, s azt a
közszolgáltató által történt felszólítást követő 30 napon belül sem pótolja. Ebben az esetben a
közszolgáltató a hulladékbirtokos, társasház/lakásszövetkezet felé a hivatalos nyilvántartásból
történő adatbekérés költségét érvényesítheti.

(3) A természetes személy hulladékbirtokos –részére történő közvetlen számlázás esetén-
legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a közszolgáltatótól a hulladékkezelési
közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem
tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel
teljesülését a hulladékbirtokos utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés
időpontjára vonatkozó közmű számlával- igazolni köteles. Utóbbi hiányában a természetes
személy hulladékbirtokos a díj megfizetésére kötelezett.

(4) A hulladékbirtokos edényméretet, továbbá ürítési gyakoriságot negyedév kezdetéhez
igazodva változtathat, s ezt az igényt a negyedév kezdetét megelőző 45 nappal kell írásban a
közszolgáltató részére jeleznie –kivéve az összesen ürített térfogat növelésének esetét, különös
tekintettel ezen rendeletben foglaltak teljesülése céljából.

5. A hulladékbirtokos kötelezettségei és joga



7. §
(1) A hulladékbirtokos köteles
a) a közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát és a begyűjtés kért

gyakoriságát –ezen rendeletben foglaltak betartásával-,
b) természetes személy esetén: nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét,

személyi igazolvány számát és adóazonosító számát igazoló okiratokat bemutatni és az abban
foglalt adatokat közölni,

c) nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, valamint
személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt érdemlően
megadni, valamint a közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni,

d) társasház illetve lakásszövetkezet esetén a közös képviselő útján a társasház illetve
lakásszövetkezet Alapító Okiratát bemutatni, a társasházon belül ingatlantulajdonosonként, az
ingatlan tulajdonosa vonatkozásában, valamint ingatlanonként az ott állandó lakcímmel,
tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára vonatkozóan adatot szolgáltatni,

e) gondoskodni a közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó, ezen rendelet
alapján meghatározott méretű, darabszámú, ürítési gyakoriságú, megfelelő állapotú (nem törött,
nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítőfülekkel rendelkező) szabvány gyűjtőedényről,

f) a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható legyen,
g) begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni, tartós közterületi elhelyezés esetén a

közterület-használati megállapodást megkötni,
h) a gyűjtőedény tisztántartásáról gondoskodni,
i) hulladékát a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) a) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát és a begyűjtés gyakoriságát e rendeletben
foglaltak szerint, valamint úgy kell meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a
gyűjtőedény(ek)ben minden esetben tárolható legyen.

b) Az a) pontban meghatározottak érdekében a természetes személy ingatlanán-kivéve
társasház/lakásszövetkezet - a gyűjtőedény térfogata, és az ürítési gyakoriság alapján számított
hetente ürített térfogat el kell érje, vagy meg kell haladja az ingatlanon állandó lakcímmel,
tartózkodási hellyel rendelkező személyek száma alapján számított 25 liter/fő térfogatot.

c) Nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén a gyűjtőedény térfogatának
megállapításakor figyelembe kell venni a) pontban és a 9. § (1) bekezdésében foglaltakat.

d) Társasház/lakásszövetkezet esetén közös edényhasználat kötelező. A közösen használt
gyűjtőedény(ek) térfogata, darabszáma megállapításához a társasház/lakásszövetkezet esetében
a természetes személyek tulajdonában álló lakásokat, valamint külön hulladékgazdálkodási
közüzemi szerződéssel nem rendelkező nem természetes személyek tulajdonában lévő lakás és
nem lakás céljára szolgáló helységeket kell figyelembe venni. A természetes személy és nem
természetes személy tulajdonában álló lakások esetében a hetente ürített térfogathoz tartozó
szabvány gyűjtőedény méretet kell rendelni – a 9. § (1) bekezdése alapján-, amelynek térfogata
el kell érje, vagy meg kell haladja a lakásban állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel
rendelkező személyek száma alapján számított 25 liter/fő térfogatot, míg a külön
hulladékgazdálkodási közüzemi szerződéssel nem rendelkező nem természetes személyek
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helységek esetében a számított gyűjtőedény
mérete el kell, hogy érje a 120 litert.

Társasház/lakásszövetkezet az (1) bekezdés d) pontja alapján a fentiekre vonatkozóan írásos
adatszolgáltatásra kötelezett.

(3) A hulladék begyűjtésének gyakorisága heti egyszeri, vagy heti kétszeri lehet.



Legalább hetente kettő alkalommal köteles átadni a vegyes hulladékot a hulladékbirtokos, ha
az

a) egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben,
b) élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló

helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
c) piacokon és vásárcsarnokban,
d) vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
e) nyilvános és közhasználatú WC-kben,
f) tömegszállásokon,
g) a rendszeres zöldhulladék gyűjtésbe be nem vont területeken – kivéve a zártkerti

ingatlanokat –
keletkezett.

(4) Közös edényt csak társasház, lakásszövetkezet használhat. Több, külön-külön
szolgáltatási szerződést kötött hulladékbirtokos közös edényhasználatot 2009. január 1-től nem
választhat, de a 2008. december 31-ig bejelentett, a szolgáltatónál nyilvántartott közös
edényhasználatok továbbra is fenntarthatók.

A 7. § (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség a közös
edényhasználókat külön – külön is terheli.

(5) A szabvány gyűjtőedényen a hulladékbirtokos beazonosításához szükséges adatokat a
hulladékbirtokosnak fel kell tüntetnie (hulladékbirtokos neve, címe). A közszolgáltatótól bérelt
edény esetében ezen adatok feltűntetésének módját egyeztetni kell az edény tulajdonosával.

(6) 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 rendelkezésre áll.

6. A közszolgáltató kötelezettségei és jogai

8. §

(1) A közszolgáltató köteles
a) a felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező

hulladékbirtokostól a teljes belterületen, valamint Főrhénc, Cserfő, Látóhegy, Kisbagola,
Nagybagola, Szentgyörgyvár és a Mórichelyi hegy zártkerti területeken a közszolgáltatást
felajánlani, a természetes személytől a hulladékot és a nem természetes személytől a vegyes
hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani.

b) a begyűjtés módjában beálló változásról a hulladék birtokosát előzetesen értesíteni
(ünnepek esetén hirdetés útján),

c) a megállapított közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokostól beszedni,
d) igény esetén 770 liter űrméretű, vagy nagyobb gyűjtőedény használatát a

hulladékbirtokosnak külön díj ellenében biztosítani,
e) a természetes személy ingatlantulajdonos, valamint a társasház/lakásszövetkezet részére

biztosított 770 és 1100 literes vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szabvány gyűjtőedény
tisztántartásáról évente ötször (tavasszal, június, július, augusztus hónapokban és ősszel)
gondoskodni.



f) a hulladékbirtokos által közölt, közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelően kezelni.

(2) A közszolgáltató a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és az
önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően köteles a kötelező közszolgáltatást
elvégezni.

(3) A hulladék rendszeres begyűjtését a közszolgáltató a szállítási napokon 600 óra és 2000 óra
között köteles elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik,
úgy a tevékenység a következő munkanapra tolódik el, ha a közszolgáltató a munkaszüneti
napon nem végzi el a szállítást. Az eltérő időpontról az érintett hulladékbirtokosokat a
közszolgáltató hirdetmény útján tájékoztatni köteles.

(4) A közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának
közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest
hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat
útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(5) A közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha
a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy

rendszeresített zsákban kerül átadásra,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem

gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz,
c) az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja,
d) gyűjtőedényben elhelyezett hulladék termelője a 7.§ (5) bekezdése alapján nem

beazonosítható.

(6) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely a
Nagykanizsai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő nagykanizsai 01003 hrsz-u
ingatlanon található hulladéklerakó létesítmény, melyet a közszolgáltató, az általa összegyűjtött
és elszállított nem veszélyes települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából
köteles igénybe venni.

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat a közszolgáltató 2008. január 1.
napjától a Nagykanizsai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nagykanizsai 01006/2
hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi
Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati
Társulás tagjainak közös tulajdonában lévő hulladékválogató és komposztáló létesítménybe
köteles szállítani az önkormányzattal kötött, hatályos közszolgáltatási szerződése alapján.

(7) Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
céljából közterületen helyezték el, és az edényzet vegyes, vagy elkülönítetten gyűjtött
hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát
képezi.

7. A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai

9. §



(1) a) A teljes belterületen található felépítményes ingatlanokon a vegyes hulladék gyűjtésére
használt gyűjtőedény mérete természetes személy hulladékbirtokos esetében 50, 60, 120, 240,
770, 1100 liter lehet.

b) A zártkerti területek esetében (Főrhénc, Cserfő, Látóhegy, Kisbagola, Nagybagola,
Szentgyörgyvár és a Mórichelyi hegy) a természetes személy hulladékbirtokos esetében az ott
rendszeresített - kizárólag a közszolgáltatótól beszerezhető - speciális zsákban lehet a vegyes
hulladékot gyűjteni,.

c) A nem természetes személy hulladékbirtokos esetében a vegyes hulladék gyűjtésére
használt gyűjtőedény mérete 120, 240, 770, 1100 literes lehet.

d) A közös edényhasználatra kötelezett társasház/lakásszövetkezet esetében az edényméretet
úgy kell megválasztani, hogy az - e rendelet szerint ürítendő térfogatnak megfelelően - a lehető
legkevesebb darab edény használatát eredményezze. Közös edényhasználat esetén a választható
edényméret 120, 240, 770, 1100 liter lehet.

(2) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás
megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell.

(3) Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó,
egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos.

(4) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért
felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles
gondoskodni.

8. A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok

10. §

(1) A város teljes területén a hulladékbirtokos a hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.

(2) A hulladékbirtokos a zöldhulladékot a barna színű, a műanyag hulladékot a sárga színű, a
papír hulladékot a piros színű, a fehér üveget a fehér tetejű zöld színű, a színes üveget a zöld
tetejű zöld színű feliratozott edényben, míg a vegyes hulladékot az ezüst, vagy szürke színű
edényben elkülönítetten köteles elhelyezni.

A zöldhulladék elhelyezésére szolgáló edényeket a természetes személy hulladékbirtokos
részére -a zöldhulladék gyűjtésbe bevont területen- a közszolgáltató díjmentesen biztosítja.

A hulladékgazdálkodási közüzemi szerződés megszűnésekor a hulladékbirtokos a
gyűjtőedényt köteles ügyfélfogadási időben, kitisztított állapotban, a közszolgáltató
telephelyére beszállítva visszaszolgáltatni.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló edények helyéről a
közszolgáltatóval egyeztetve, az önkormányzat városüzemeltetéséért felelős szervezete dönt.

(3) A közterületen elhelyezett valamennyi szelektív gyűjtőedény rendszeres tisztántartásáról,
továbbá rendeltetésszerű használatáról és állagmegóvásáról a közszolgáltató köteles
gondoskodni.



(4) Az elkülönített hulladékgyűjtésben résztvevő természetes személy hulladékbirtokos
közszolgáltatási díjat csak a vegyes hulladék begyűjtéséért fizet.

(5) Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevont területeket hulladékgyűjtő szigetek, valamint
zöld hulladék frakció bontásban e rendelet 1. és 2. függeléke tartalmazza. Az elkülönített
hulladékgyűjtési rendszerhez való csatlakozás jelen rendelet szerint válik kötelezővé az érintett
területen élő valamennyi természetes személy hulladékbirtokos, társasházi/lakásszövetkezeti
hulladékbirtokos részére.

(6) A bevezetés üteméről a csatlakozásra kötelezett hulladékbirtokosokat tájékoztatni kell. Az
értesítésnek tartalmazni kell a különböző hulladékfajták szállítási rendjét és az új módszer
megismeréséhez szükséges információkat is. A tájékoztatás történhet a médián keresztül,
körlevélben, illetve személyes megkeresés útján.

(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti,
amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül, s a közszolgáltató honlapján kerül
meghirdetésre.

(8) A hasznosítható hulladék értékesítéséről, és a zöldhulladék komposztálásáról, további
kezeléséről a közszolgáltató gondoskodik.

(9) A hulladékgyűjtési tevékenység ellenőrzését a természetes és nem természetes személy
hulladékbirtokos, valamint a társasház/lakásszövetkezet köteles tűrni minden olyan ingatlanon,
ahol hulladék keletkezése az ingatlan használati jellege alapján vélelmezhető. Ellenőrzésre a
közszolgáltató, vagy megbízottja és a Közterület-felügyelet együttesen jogosult. Az ellenőrzés
célja az elkülönített gyűjtés ellenőrzése és segítése információk nyújtásával.

(10) A közszolgáltató a zöldhulladék-gyűjtő edény ürítését megtagadhatja, ha az a
zöldhulladék fogalmába nem tartozó anyagot tartalmaz.

11. §

(1) A közszolgáltató a természetes személy hulladékbirtokostól származó és elkülönítetten
gyűjtött papír, műanyag és üveg hulladékot, a települési veszélyes hulladékot, autógumit és
elektronikai hulladékot az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokban, annak nyitvatartási
ideje alatt, külön díjazás nélkül átveszi.

(2) A hulladékudvar üzemeltetési rendjét a közszolgáltató állapítja meg és teszi közzé.

9. Az eseti hulladékszállítás

12. §

(1) A közszolgáltató a városüzemeltetéssel megbízott szervezet megrendelése alapján a
természetes személy hulladékbirtokos és a társasházak/lakásszövezkezetek számára, külön
térítés nélkül, meghirdetett időpontban évente egy alkalommal lomtalanítás során begyűjti a
háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékot. A
hulladékbirtokos a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a közterületre a
lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem



rakhatja ki a hulladékbirtokos az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot, járműroncsot,
növényi hulladékot és nyesedéket, illetve egyéb környezetre veszélyes anyagokat.

(2) A közszolgáltató külön térítés nélkül az általa meghirdetett időpontban és helyen évente
kettő alkalommal, a természetes személyek normál életvitelével kapcsolatban termelődött
veszélyes hulladékot átveszi. A hulladékbirtokos az átvétel helyén és időpontjában közvetlenül
a közszolgáltatónak adhatja át a veszélyes hulladékot.

(3) A közszolgáltató a hulladékbirtokos eseti, külön megrendelése alapján, díjazás ellenében
köteles a megrendelés szerinti hulladékot, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
műanyag zsákban begyűjteni, illetve elszállítani.

(4) A közszolgáltató az (1) – (3) bekezdésben meghatározott feladat ellátása során begyűjtött
hulladék hasznosításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően gondoskodni köteles.

10. A közszolgáltatás díja

13. §

(1) A 14. § (2) bekezdésében említett díj legmagasabb mértékét, a díjfizetés módját és
feltételeit, továbbá a díjfizetési időszakot külön rendelet állapítja meg.

(2) Ha a közös edényt társasház/lakásszövetkezet tagjai használják, a közszolgáltatás és az
edényhasználat díját a lakóközösség, vagy a lakásszövetkezet köteles fizetni, illetve az edény
tartós közterületi elhelyezésére a közterület-használati megállapodást megkötni.

(3) A Nagykanizsa-Bagola városrészben, a belterületi ingatlanon lakó hulladékbirtokost a heti
egyszeri ürítés, és legfeljebb 1 db 120 l-es hulladékgyűjtő edény alapján számított díjnak
megfelelő összegű kedvezmény illeti meg. A kedvezmény miatt kieső díjbevételt az
önkormányzat megtéríti a szolgáltatónak. A kompenzáció mértékének alapja a kedvezménnyel
érintett városrészben az Okmányiroda kimutatása szerint tárgyév november 1-jén lakott
ingatlanok száma.

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a természetes személy hulladékbirtokos
negyedévente, nem természetes személy hulladékbirtokos és társasház/lakásszövetkezet
havonta köteles megfizetni a közszolgáltató vagy megbízottja részére . A hulladékkezelési
közszolgáltatás díját a kötelezett — ha azt nem díjbeszedő útján fizeti be — a számlán szereplő
fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.

(5) A díjhátralék behajtása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben
meghatározott eljárás keretében történik.

11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályai

14. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás során
az 1. § - 5. § előírásait az alábbi eltéréssel kell alkalmazni.



(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosa,
vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója egyéb hulladéktól elkülönítetten köteles
gyűjteni, a közszolgáltató részére átadni, és a szolgáltatás díját megfizetni. A közszolgáltató a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles átvenni, elszállítani, és a kijelölt
lerakóhelyen elhelyezni, továbbá a díjat beszedni. A közszolgáltatási szerződés a
megrendeléssel jön létre a teljesítésig terjedő időre.

(3) A közszolgáltatás lényeges feltételeiről a közszolgáltató, értesítés helyett, annak
megkezdése előtt tájékoztatja az ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy egyéb jogcímen
használóját. A közszolgáltatási szerződés, vagy a teljesítéskor kibocsátott számla tartalmazza a
felek nevét, a begyűjtés időpontját, az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz mennyiségét és a szolgáltatás díját.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója a közüzemi
csatornahálózatba be nem kötött önálló ingatlanon a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az építésügyi jogszabályoknak megfelelő külön közműpótló létesítményben
köteles gyűjteni, átadásig tárolni, és az e rendeletben megjelölt közszolgáltatónak szükség
szerint átadni.

(5) A közszolgáltató köteles a megrendelés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet a megrendeléstől számított 72 órán belül, a megrendelés szerinti ingatlanon
átvenni, teljesítéskor az ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy egyéb jogcímen
használóját a díjfizetésre felhívni, és a közszolgáltatás díját a teljesítéskor beszedni, nem fizetés
esetén az ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy egyéb jogcímen használóját a
következményekre figyelmeztetni.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvének való megfelelést szolgálja.

13. Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A hulladékbirtokos által a 2012. május 1-jét megelőzően használt 110 literes edényzet
ürítését a közszolgáltató 2012. május 1-jét követően is köteles elvégezni a korábban kötött
szolgáltatási szerződés alapján.

Köteles továbbá írásban tájékoztatni a 110 literes edényzetet használó hulladékbirtokosokat
a közszolgáltatás igénybevételének módja és az ahhoz igazodó díjszabás megváltoztatásának
lehetőségéről.

Amennyiben a hulladékbirtokos a változtatás lehetőségével nem él, úgy a közszolgáltató a
díjat a 6. § (2) bekezdése szerint állapítja meg.



(3) A rendelet hatálybalépésekor szerződéssel rendelkező hulladékbirtokosnak a 7. § (5)
bekezdésben meghatározott kötelezettségnek 2013. szeptember 30-ig kell eleget tennie.

(4) E rendelet hatálybalépésével a hulladékgazdálkodásról szóló 61/2001. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 67/2002. (XII. 12.), az 52/2007. (X. 03.),
valamint az 57/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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