Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2021. (X.11.)
önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2018. (V.03.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés a), b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2018. (V.3.) önkormányzati
rendelet 5. alcíme a következő 6/A. §-al egészül ki:
„6/A. §
(1) A közszolgáltató jogosult a települési hulladék elszállítását megtagadni, ha
a) a hulladékgyűjtő edényekben a 11. § (7) - (8) bekezdésekben meghatározott
tömeget meghaladó hulladék van,
b) a kihelyezett hulladékgyűjtő edény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes,
vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül a helyi
hulladékgazdálkodási rendelet és a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabály
szerinti települési hulladéknak,
c) a települési hulladékot nem a jelen rendeletben megengedett módon helyezték
el, illetve a hulladékgyűjtő edény nem a közszolgáltató által hozzáférhető
helyre került kihelyezésre,
d) nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő
edényben került kihelyezésre a hulladék,
e) a kihelyezett hulladékgyűjtő edény túltöltött és ürítése a környezet
szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,
f) a hulladékgyűjtő edény mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a
közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő
zsákban kerül kihelyezésre, ide nem értve azt az esetet, ha jelen rendelet
kifejezetten rögzíti a jelzetlen zsákban történő hulladék kihelyezés
lehetőségét,
g) a hulladékgyűjtő edényen az igazoló matrica nem található, vagy az azon
szereplő méret a hulladékgyűjtő edény tényleges méretétől eltér,
h) a hulladékgyűjtő edényen az igazoló matrica nem található, vagy az azon
szereplő méret a hulladékgyűjtő edény tényleges méretétől eltér, vagy ha
i) az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a
jogszabályban foglaltaknak.

(2) Amennyiben a közszolgáltató a települési hulladék elszállítását megtagadja,
köteles azt megfelelően dokumentálni, az ingatlanhasználót a megtagadás tényéről
és okáról írásban értesíteni, és felhívni a jelen rendeletben meghatározott szabályok
betartására.”
2. §
(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Az ingatlanhasználó köteles:)
„g) az önkormányzat által biztosított, az ingatlanhasználó által igénybe vett
hulladékgyűjtő edény méretét igazoló matricát a hulladékgyűjtő edényre jól
láthatóan felragasztani,
h) köteles a hulladékgyűjtő edényt és a hulladékgyűjtő zsákot a hulladék
elszállítása céljából a gyűjtési napon reggel 5 óráig a közterületen, a begyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető, ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.”
(2) A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az út lezárásával kapcsolatban a közszolgáltató előzetes írásban történő
értesítéséről, valamint a lezárt utcákban a tárolóedények szállító járművel
megközelíthető közterülethez ürítés céljából történő ki- és visszaszállításáról az
köteles gondoskodni, akinek a tevékenysége miatt az út lezárása történik.”
3. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére
írásban közszolgáltatási szerződést köt. A szerződéskötés bármilyen okból történő
elmaradása nem mentesíti az ingatlanhasználót a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele és a díjfizetés alól.”
4. §
A Rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„7/A. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések
megtétele
8/A. §
(1) Az Önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket Szeged Megyei Jogú Város
közigazgatási területein az elhagyott hulladék felszámolása érdekében, amelynek
keretében
a) helyszíni ellenőrzést kezdeményez,
b) megkísérli a tulajdonos személyének beazonosítását,
c) eljárást kezdeményez az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnál,
d) az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató az elhagyott
hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik annak kezeléséről.”

5. §
A Rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közszolgáltató köteles a természetes személy ingatlanhasználó számára
biztosítani a gyűjtőedények közti választás lehetőségét.”
6. §
A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sziksósi, a Folyamos-telep, a Tiszavirág és a Tömörkény-üdülőtelep területén
üdülőingatlannal rendelkező ingatlanhasználók az üdülőingatlanon keletkező vegyes
hulladékot a kereskedelmi forgalomban kapható, a közszolgáltatási szerződésnek
megfelelő űrmértékű és teherbírású műanyag hulladékgyűjtő zsákban - a
gyűjtőjárművel nem megközelíthető ingatlanok esetén gyűjtőpontra történő
kihelyezéssel - is jogosultak a közszolgáltató részére átadni.”
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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A rendeletet megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 8-án
tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

