Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének
53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról
(Egységes szerkezetben)
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján, figyelemmel a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 424/2000.(XII.23.)
Korm. rendeletben, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı
tevékenységekrıl szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben, a településtisztasági
szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról szóló
4/1998.(II.1.) ÉVM rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben, a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001.(XI.14.)
Korm. rendeletben, valamint a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló
27/1996.(X.30.) BM rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1)

Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megırzése
érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek
szennyezıdését, fertızését okozó tevékenységtıl, illetıleg magatartástól
tartózkodni.

(2)

A szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggı tevékenységet úgy kell
megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának
csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye
lehetıvé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok
bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének
ellenırzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különbözı hulladékfajták
lehetıség szerint elkülönített (szelektív) győjtésével elı kell segíteni a gazdaságos
hulladék-hasznosítás elıfeltételét.

(3)

A szilárd és folyékony hulladékok és azok bomlástermékei győjtése, tárolása,
szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok
talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegıbe jutását.

(4)

A kéményseprı-ipari közszolgáltatást a környezet fokozott védelmével, az élet- és
vagyonbiztonság követelményének szem elıtt tartásával kell végezni.

2. § (1)1 A rendelet területi hatálya Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területére,
továbbá a rendelet 4. sz. melléklete szerinti települések területén az Európai Unió
ISPA támogatással megvalósított Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában levı létesítményekre és eszközrendszerre terjed ki.
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(2)

A rendelet személyi hatálya Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a
magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

(3)

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladék keletkezésének ellenırzésével
és azok kezelésével összefüggı tevékenységre.

3. § (1)2 A szervezett helyi hulladékszállítási, regionális hulladékkezelési, településtisztasági
és kéményseprı-ipari közszolgáltatást az Önkormányzat megbízott (a továbbiakban:
szolgáltató) útján látja el.
(2)

A települési szilárd és folyékony hulladék szervezett győjtésére és elszállítására
irányuló közszolgáltatás és a kéményseprı-ipari közszolgáltatás igénybevétele
kötelezı.

(3)

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, mint mőködési területen:
a) 3a települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására, valamint a hulladék
elhelyezésére irányuló közszolgáltatást – pályázat alapján – a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
(cégjegyzék száma: 06-09-00-3213, Szeged, Városgazda sor 1.);
b) 4 ISPA projekt során létrejött regionális hulladékkezelı eszközrendszerrel –
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.),
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerzıdésrıl szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet alapján – a regionális
hulladékkezelési közszolgáltatásokat – a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 2/A §-a alapján kijelöléssel – a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
(cégjegyzék száma: 06-09-00-3213, Szeged, Városgazda sor 1.);
c) 5a településtisztasági közszolgáltatást – pályázat alapján – a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft. (cégjegyzék száma: 06-09-00-2781, 6728
Szeged, Városgazda sor 1.);
d) a kéményseprı-ipari közszolgáltatást – pályázat alapján – a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft. (cégjegyzék száma: 06-09-00-2781, Szeged,
Moszkvai krt. 27.) látja el.

(4)

A Ptk. 388. §-ában meghatározott esetben a szolgáltatás igénybevételére közüzemi
szerzıdés jön létre, mely tartalmazza a szolgáltatás ellátásának módját,
gyakoriságát, igénybe vételének módját és feltételeit, a szerzıdı felek jogait és
kötelezettségeit, különös tekintettel a szolgáltatás díjának megfizetésére.
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II. fejezet
Fogalmi meghatározások
4. §

E rendelet alkalmazása szempontjából
1.) közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra
átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró)
2.)6 társasházak: e rendelet alkalmazásakor társasháznak minısülnek a
társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 1. § (1) bekezdése szerinti társasházak,
a lakásszövetkezetekrıl szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bekezdése szerinti
lakásszövetkezetek, az önkormányzati tulajdonban lévı többlakásos ingatlanok.
3.) nem lakás céljára szolgáló helyiség: üzletszerő gazdasági tevékenység céljára
használt helyiség, vagy helyiség-csoport.
4.) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a
szövetkezet, a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek
vállalata, a vízgazdálkodási társulat, erdıbirtokossági társulat, továbbá az egyéni
vállalkozó. Az állam, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az
alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggı, polgári jogi kapcsolataiban.
5.) termelı: akinek tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége
következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;
6.) hulladékkezelı: aki hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli;
7.) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere,
beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és
veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı
berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés
felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást
és oktatást;
8.) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék,
illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt
kezelhetı más hulladék;
9.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb mérető berendezési tárgy,
lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), valamint az azokhoz
tartozó területeken, illetıleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék;
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10.)7 települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás:
a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 110, 120, 240, 770, 1100 liter
őrmértékő edényzetben a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a
szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres
elszállítása;
11.) kezelés: a hulladék veszélyeztetı hatásainak csökkentésére, a
környezetszennyezés megelızésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba
történı visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító
eljárás alkalmazása, beleértve a kezelı létesítmények utógondozását is;
12.) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának, megszüntetése, kizárása – a környezet
elemeitıl történı elszigetelésével vagy anyagi minıségének megváltoztatásával;
13.) győjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre
történı elszállítás érdekében;
14.) begyőjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék
birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon,
hulladékgyőjtı udvaron, tároló-, kezelı telepen) és a további kezelés érdekében
történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén;
15.) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgása, beleértve a szállítmányozást
és fuvarozást is;
16.) elıkezelés: a hulladék begyőjtését, tárolását, hasznosítását, illetıleg
ártalmatlanítását elısegítı, azok biztonságát növelı, a környezetterhelést csökkentı
tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak
megváltoztatásával jár;
17.) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a
szolgáltatásban történı felhasználása;
18.) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és
nem bocsátanak ki szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül;
19.) települési folyékony hulladék elszállítására irányuló (továbbiakban:
településtisztasági) közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására
szolgáló létesítmény kiürítése, és a folyékony hulladék ártalmatlanítás céljából
történı elszállítása;
20.)8 kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás: a lakásban, üdülıben és más
helyiségben a tüzelıberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény
járatának és tartozékának idıszakos ellenırzése, tisztítása, mőszaki felülvizsgálata,
a használat és a mőszaki megoldás megfelelıségének vizsgálata.
7
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21.)9 hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven)
begyőjthetı települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak
szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon
történı tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely.
22.)10 hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı,
hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási
hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet
nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel.
23.)11 Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyőjtésének és szállításának
elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd
hulladékot a speciális győjtıjármőbıl zárt rendszerő konténerbe ürítik, illetıleg a
zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.
24.)12 Konzorciumi települések: Az ISPA projekt megvalósításában Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzatával együtt részt vevı 32 önkormányzat. A települések
felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
25.)13 Regionális hulladékkezelési közszolgáltatás: A konzorciumi települések
területén megvalósuló azon közszolgáltatás, amely a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény, valamint a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet
hulladékkezelési tevékenységnek minısíti, ide értve a hulladék begyőjtését és
szállítását is.
III. fejezet
Hulladékgazdálkodási szolgáltatások
A hulladékok győjtése, szállítása
5. § (1)

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles a tevékenysége során keletkezı, illetve az átvett
hulladékot a további kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás céljainak megfelelıen
(lehetıség szerint elkülönítve), a környezet károsítását kizáró módon az e célra
kijelölt győjtıhelyen, megfelelı tárolóedényekben összegyőjteni.

(2)

A begyőjtés során a hulladékkezelı a hulladékot a hulladék termelıitıl vagy más
birtokosaitól rendszeresen összeszedi és elszállítja a begyőjtıhelyre, a hasznosítás
vagy ártalmatlanítás helyére, illetıleg a hulladékot átveszi a hulladékok
birtokosaitól a begyőjtıhelyeken és győjtıpontokon.

9

Kiegészítette az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r. 1. §-a, hatályos 2008. I. 1-tıl
Kiegészítette az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r. 1. §-a, hatályos 2008. I. 1-tıl
11
Kiegészítette az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r. 1. §-a, hatályos 2008. I. 1-tıl
12
Kiegészítette a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 3. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
13
Kiegészítette a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 3. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
10

6

(3)14

Közterületen, vagy hulladékudvarokon elhelyezett szelektív hulladékgyőjtı
konténerekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhetı el. A szolgáltató
által rendelkezésre bocsátott „sárga zsákos” (legfeljebb 2 zsák) győjtés során
kizárólag a zsákon feltüntetett csomagolóeszköz hulladékok, a „fehér zsákos”
(legfeljebb 2 zsák) győjtés esetében a zsákon feltüntetett komposztálható
hulladékok kerülhetnek a mőanyag győjtızsákba, melyet a szolgáltató a győjtési
napokon köteles elszállítani. Ha nem megfelelı anyag kerül a zsákokba, azt a
szolgáltató értesítés hátrahagyása mellett nem szállítja el.
A hulladékkezelési szolgáltatások ellátása

6. §
(1)15

A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közüzemi
(közszolgáltatási) szerzıdés létrejön a
a) a szolgáltató rendelkezésre állásával, az általa biztosított rendszeres
győjtıjárat mőködtetésével vagy
b) a szerzıdés írásba foglalásával.

(2)16

Az (1) bekezdésben meghatározott szerzıdés a 3. § (4) bekezdésében meghatározott
tartalmi elemeken kívül tartalmazza még természetes személy nevét, lakcímét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet nevét, székhelyét, valamint egyéb a szerzıdı felek által
lényegesnek tartott elemeket.

(3)

A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges – (2)
bekezdésben meghatározott adatokat – a szerzıdés írásba foglalásának bármely
okból történı elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a
szolgáltatónak.

(4)

A hulladék ingatlanon történı tárolását a hatályos környezetvédelmi,
közegészségügyi, tőzrendészeti és köztisztasági elıírások figyelembevételével kell
megvalósítani. Hulladék ingatlanon történı felhalmozása tilos.
A közszolgáltatás ellátásának rendje,
a szolgáltató és a tulajdonos jogai, kötelezettségei

7. §
(1)17

A települési szilárd hulladék szervezett győjtésére és elszállítására irányuló
közszolgáltatásba bevont területekrıl a szolgáltató köteles a települési szilárd
hulladékot szükség szerinti gyakorisággal begyőjteni és a központi hulladék
lerakóhelyre elszállítani. A szállítás gyakorisága legalább heti egy alkalom. A
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlan tulajdonosoknak, illetve használóknak
kötelezı.

(2)

A szolgáltató köteles legalább 30 nappal a rendszeres hulladékszállítás megkezdése
elıtt a hulladékgyőjtés technológiájáról, gyakoriságáról, idıpontjáról, a díjfizetési
kötelezettség mértékérıl az ingatlan tulajdonosait tájékoztatni.
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(3)18

A gyálaréti, subasai, öreghegyi, kamaratöltési, tápéi, tompaszigeti, szentmihályi,
marostıi, baktói, ballagi-tói és sziksósi kiskertekben a szolgáltatást idıszakosan,
április 1. és szeptember 30. között legalább kéthetenkénti gyakorisággal kell
biztosítani. Tartózkodási- vagy lakóhelyként használt ingatlanok esetében a
szolgáltatás ellátása az (1) bekezdésben foglaltak szerint egész évben folyamatos.
A közszolgáltatás igénybevétele az ingatlan tulajdonosok/használók számára
kötelezı.

8. § (1)

A szolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy
amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen vállalását bármely
okból (pl. ünnep és munkaszüneti napokon, gép meghibásodás esetén) elvégezni
nem tudja az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül, illetve a soron következı
munkanapon pótolni köteles.

(2)

A szolgáltatás ellátásával, a díjfizetéssel kapcsolatos jelzéseket, kifogásokat a
szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményérıl írásban
értesíteni az ügyfelet.

9. § (1)

Ha a szolgáltató a szolgáltatás részeként nem biztosít győjtıedényt, úgy arról a
tulajdonos kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelı minıségő és
szükséges térfogatú tároló tartály beszerzésével. Ebben az esetben annak javításáról,
pótlásáról, megırzésérıl, tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.

(2)

Abban az esetben ha az ingatlantulajdonos nem biztosítja a szabványos
győjtıedényt, a szolgáltató a szolgáltatás részeként bérleti díj ellenében biztosítja
azt, melyet az ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Ez esetben annak
javításáról, vagy cseréjérıl a szolgáltató köteles gondoskodni, a megırzés és
tisztántartás az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.

(3)

Hasznosítható hulladék szelektív győjtésére a szolgáltató közterület használati
engedély birtokában győjtıedényeket helyezhet ki közterületre, amelyben egyéb
szilárd hulladék elhelyezése tilos.

10. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a győjtıedényt az ürítés napján, az ingatlan bejárata elıtt
közvetlenül az úttest melletti közterületre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés
napján gondoskodik a kiürített győjtıedény napi tárolóhelyre történı
visszahelyezésérıl.
(2)

A tárolóedényt a tulajdonos a június 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakban
hetente, az év további részében havonta köteles mosni és fertıtleníteni. A csak gépi
erıvel mozgatható tároló edények folyamatos tisztántartásáról a tulajdonos
költségére – fagymentes idıszakban – a szolgáltató köteles gondoskodni.

(3)

A települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló tárolóedényben attól eltérı anyagot
elhelyezni tilos.
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(4)

A tárolóedényben nem helyezhetı el olyan veszélyes tárgy, vagy anyag, amely a
hulladék szállítását végzı dolgozó testi épségét veszélyezteti, valamint a szállító
jármő mőszaki berendezéseit megrongálhatja. Sérült győjtıtartály ürítését
ugyanezen okok miatt a szolgáltató értesítés hátrahagyásával megtagadhatja.

(5)

Ha a szolgáltató azt észleli, hogy az edényben olyan anyagot vagy tárgyat helyeztek
el, ami nem minısül települési szilárd hulladéknak, olyan tömörített vagy nedves,
hogy a szokásos módon azt leüríteni nem lehet, akkor az elszállítást értesítés
visszahagyásával megtagadhatja.

11. § (1) A tárolóedények környékének szükség szerinti feltakarításáról az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni, kivéve ha a hulladék a szolgáltató hibájából
szóródik el a tárolóedény környékén.
(2)19

Az út lezárásáról a közszolgáltatót elızetesen írásban kell értesíteni.

(3)20

Karácsonyi idıszakban az elhasznált fenyıfákat a hulladéktároló tartályok mellett
kell elhelyezni, idegen anyagtól, díszítı elemektıl mentesen, amelyek közterületrıl
történı elszállításáról a szolgáltató térítésmentesen gondoskodik.

(4)

A tárolóedényekben turkálni, annak tartalmát közterületen szétszórni tilos.

(5)

A tárolóedények mellé alkalmanként kihelyezett zsákban kitett vagy legfeljebb 1
méter hosszúságú kévékbe összekötözött, max. 30 kg tömegő hulladékot tartalmazó
egységeket a szolgáltató köteles elszállítani – értesítés hátrahagyásával – ennek
költsége az ingatlantulajdonost terheli. Ez alól kivétel a tavaszi nyesedék és az ıszi
lombhulladék elszállítása, amely térítésmentes. A győjtıtartály mellé ömlesztett
hulladék kihelyezése tilos.

(6)21

A szolgáltató által a szelektív hulladékgyőjtési célra rendelkezésre bocsátott „sárga”
és „fehér” zsák, illetve az ingatlantulajdonos által megvásárolt emblémás zsák
– melynek vételára már tartalmazta az elszállítás költségeit – elszállítása
térítésmentesen történik.
Lakossági eredető egyéb szilárd hulladék

12. § (1) Az egyéb szilárd hulladék kezelésérıl az köteles gondoskodni, akinél a hulladék
keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa
köteles a kezelésrıl gondoskodni.
(2)22

19

Magánszemélyek az egyéb lakossági eredető - a szervezett közszolgáltatásba nem
kerülı - egyéb szilárd hulladékot a szolgáltató által üzemeltetett hulladékátvevı
helyeken (hulladékudvar) díjmentesen naponta 1 m3 mennyiségig elhelyezhetik.
A hulladékudvarok szolgáltatásait csak azok a szegedi lakosok vehetik igénybe,
akik személyazonosságukat, lakcímüket hitelt érdemlıen igazolják, közszolgáltatási
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díjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek, díjhátralékuk nincs. A díjhátralékkal
rendelkezı személyektıl átvett hulladék után a szolgáltató utólagosan számlát állít
ki, amely – az 1. sz. melléklet I./ pontja szerinti díjtételek alapján – tartalmazza a
lerakás, ártalmatlanítás és begyőjtés, szállítás költségeit. A nem lakossági eredető
hulladék átvétele a hulladékudvarokban tilos. A központi hulladéklerakó telepen a
lakosság részére a hét minden napján 6.00 órától – 21.00 óráig biztosítani kell a
lakossági hulladék fogadását. A Központi Hulladéklerakó Telepen a beszállított
„nem lakossági eredető hulladék” elhelyezésért a szolgáltató által megállapított
lerakóhelyi – az 1. sz. melléklet I. pontja szerinti lerakóhelyi díjat kell fizetni.
(3)23

A nagyobb mérető berendezési tárgyak szervezett összegyőjtésérıl, elszállításáról
(lomtalanítási akció keretében) évente legalább egy alkalommal a szolgáltató
gondoskodik Szeged város teljes közigazgatási területén. Kiskertes övezetekben a
lomtalanítás a szolgáltató által kijelölt győjtıpontokról történik.

(4)

A lomtalanítási akció helyérıl, idıpontjáról a lakosságot a szolgáltató köteles
értesíteni. A lakosság a lomot a győjtés megkezdése elıtt 24 órán belül helyezheti
ki a közterületre.
Nem lakossági eredető egyéb szilárd hulladékok

13. §

A termelı köteles a tulajdonában lévı hulladék környezetkárosítást kizáró módon
történı győjtésrıl, hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. A
tevékenysége során keletkezett hulladékok ártalmatlanítását telephelyén a szükséges
engedélyek birtokában végezheti el.

14. § (1) A hasznosításra, vagy a termelı telephelyén ártalmatlanításra nem kerülı
hulladékot köteles a termelı a város kijelölt lerakóhelyére beszállítani.
(2)

Ha a termelı a hulladékai elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a szolgáltatótól
rendeli meg, köteles megadni a hulladékok fajtánkénti mennyiségét, összetételét,
jellegét, minıségét.

(3)

Szolgáltató a megrendeléstıl számított 72 órán belül köteles a szolgáltatást
elvégezni.
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása

15. §
(1)24

23
24

A kijelölt települési szilárd hulladék lerakó-, ártalmatlanítóhely a Sándorfalvi úti
Központi Hulladéklerakó Telep (Hrsz: 01207/28). A regionális hulladékkezelési
közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elhelyezése, feldolgozása,
komposztálása, kezelése, valamint ártalmatlanítása is a Szeged, Sándorfalvi úti
Regionális Hulladéklerakó Telepen történik.
A települési és a regionális szilárd hulladék kezelése történhet a konzorciumi
települések közigazgatási területén kijelölt hulladékudvarokon és hulladékgyőjtı
szigeteken is.
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(2)

A lerakóhelyen elhelyezhetı és ártalmatlanítható minden olyan hulladék, amely a
települési szilárd hulladékkal együtt kezelhetı és a lerakóhely üzemeltetését
károsan nem befolyásolja.

16. § (1) A lerakóhelyet úgy kell bekeríteni, hogy annak területére hulladék ellenırzés nélkül
ne kerülhessen, illetıleg a hulladék szél által történı széthordását megakadályozza.
(2)

A lerakóhelyen elhelyezett települési szilárd hulladék folyamatos takarásáról
gondoskodni kell. A telepet úgy kell üzemeltetni, hogy a környezetre káros zaj- és
légszennyezést, valamint az ott dolgozókra egészségkárosítást ne jelentsen. Azokon
a lerakóhelyeken, amelyeken a lerakás megszőnt, olyan mértékő takarást kell
alkalmazni, hogy a területek újrahasznosításra (erdısítés, gyepesítés) alkalmasak
legyenek.

(3)

A lerakóhely területén megfelelı világításról, nyílt téri üzemanyag-tárolóról,
öltözködési, mosdási lehetıségrıl és illemhelyrıl is gondoskodni kell.

(4)

Települési szilárd hulladék, beleértve az építésbıl, bontásból, földmunkákból
kikerülı hulladékokat is, elhelyezése, tárolása és ártalmatlanítása kizárólag a
központi lerakóhelyen történhet, kivéve ha a hulladék ártalmatlanítása, vagy
hasznosítása a termelı telephelyén történik.
IV. Fejezet
Egyéb rendelkezések

17. §

Az ingatlan tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezıje,
bérlıje, társasházak esetén a társasház tulajdonközössége (továbbiakban együtt:
tulajdonos) köteles gondoskodni. Ezen belül:
a) a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú
részének (kapualj, lépcsıház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító,
pince- és padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó és győjtı, udvar stb.)
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítésérıl a
tulajdonosnak;
b) a lakásnak és lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás
céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítésérıl
pedig a használónak kell gondoskodnia.

18. § (1) A közterület rendeltetéstıl eltérı célra (árusítás, építési-, szerelési munka, stb.)
történı használata esetén a használattal érintett területet és közvetlen környezetét a
használó köteles tisztán tartani, a keletkezı hulladék győjtésérıl és
ártalmatlanításáról gondoskodni.
(2)

Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy szálló por és egyéb
szennyezıdés a munkaterületen és az engedélyezett közterület-használaton kívül
esı területre ne kerüljön.

(3)

A belváros (Nagykörút, Temesvári krt. és Tisza folyó által határolt terület)
közterületein ömlesztett áru (törmelék is) csak konténerben tárolható.
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(4)

Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi,
köteles a szennyezıdést saját költségén eltakarítani. Amennyiben a fuvarozó ennek
a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni,
akinek az érdekében a fuvarozás történik.

(5)

Tilos az ingatlanok takarításából keletkezı szennyezıdést, vagy bármely más
hulladékot a közterületre, csapadékvíz elvezetı rendszerekbe önteni, söpörni.

19. §

Minden közforgalmú létesítményben illetve területen az 5. § (1) bekezdésében
említettek kötelesek a várható forgalomnak megfelelı mennyiségő közhasználatú
hulladékgyőjtı tartály elhelyezésérıl, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres
kiürítésérıl és tisztántartásáról gondoskodni.

20. §25

A szolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése
érdekében, valamint a települési szilárd hulladék győjtésére, elszállítására és a
hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást végzı szolgáltató köteles a
díjhátralék behajtása érdekében történt megkeresésében a 6. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokat közölni. A szolgáltató a személye adat kezelése során az
adatvédelmi törvény és a belsı adatvédelmi szabályzat elıírásainak megfelelıen
köteles eljárni.
V. fejezet
Településtisztasági szolgáltatás

21. § (1) A szolgáltató nyilvántartja a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos adatokat, így a
megrendelı nevét, lakcímét, a megrendelés, a szolgáltatás elvégzésének idıpontját,
az elszállított folyékony hulladék mennyiségét és minıségi jellemzıit, a szállító
jármő típusát, rendszámát, a vezetı nevét, az ürítés idıpontját, az ürítıhely
üzemeltetıjének igazolását. Nem lakossági eredető folyékony hulladék elhelyezése
esetén a hulladékok összetételére vonatkozó minısítı bizonylatot köteles az
ürítıhely üzemeltetıje részére rendelkezésre bocsátani. A nyilvántartás alapját
képezı bizonylat (megrendelı, szállító- és menetlevél) öt évig nem selejtezhetı.
(2)

A szolgáltató a Polgármesteri Hivatal részére negyedévente jelentést készít,
melyben összesíti az (1) bekezdésben meghatározott adatokat.

(3)

A szolgáltató a folyékony települési hulladék környezetkímélı módon történı
ürítésére és szállítására alkalmas, jó mőszaki állapotban lévı szállító jármővel
biztosítja idıjárástól független módon a környezetvédelmi és közegészségügyi
elıírásoknak megfelelı szolgáltatást.
A településtisztasági szolgáltatás ellátásának rendje,
a tulajdonos és a szolgáltató jogai és kötelezettségei

22. § (1) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 3. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott szolgáltató kivételével települési folyékony hulladék győjtésére és
elszállítására irányuló közszolgáltatási tevékenységet más nem végezhet.
25
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(2)

A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi ingatlan tekintetében köteles
ellátni.

(3)

A települési folyékony hulladék elszállítását a tulajdonosnak kell megrendelnie a
szolgáltatónál, amely azt a megrendeléstıl számított 72 órán belül köteles
teljesíteni.
A szolgáltató a szolgáltatást kizárólag veszélyes hulladék elszállítására irányuló
megrendelés esetén tagadhatja meg.

(4)

A szolgáltató köteles Szeged közigazgatási területén ügyfélfogadást tartani, a
szolgáltatással összefüggı valamennyi panaszt megvizsgálni, és a vizsgálat
eredményérıl a bejelentıt 30 napon belül tájékoztatni.

(5)

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlan
tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezı, az ideiglenes tárolásra szolgáló
(közmőpótló) létesítmények, berendezések ürítésébıl származó, illetve közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem
vezetett települési folyékony hulladékot a jogszabályokban elıírtak szerint győjteni,
továbbá az annak begyőjtésére feljogosított hulladékkezelınek átadni.
A folyékony települési hulladékok ártalmatlanítása

23. § (1) A folyékony települési hulladékok kizárólag az Önkormányzat által kijelölt leürítı
helyen ártalmatlaníthatók. A kijelölt leürítı hely a Városi Szennyvíztisztító Telep.
A kijelölt leürítı hely kezelıje a Szegedi Vízmő Rt.
(2)

Ha a szolgáltatónak felróható okból környezetszennyezés következne be, a
szolgáltató köteles a szennyezett terület megtisztításáról saját költségén
gondoskodni, és az okozott kárt megtéríteni.

(3)

A szolgáltató a kijelölt leürítı helyek kezelıjével köteles megállapodást kötni a
települési folyékony hulladék elhelyezésére. A megállapodásnak tartalmaznia kell a
mennyiségi, minıségi ellenırzés és az elszámolás rendjét.
VI. fejezet
A kéményseprı-ipari szolgáltatások rendje, a tulajdonos és a szolgáltató
jogai és kötelezettségei

24. § (1) A szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.
(2)

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 3. § (3) bekezdés c) pontjában
meghatározott szolgáltató kivételével kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására
irányuló tevékenységet más nem végezhet.

(3)

A szolgáltató a kéményseprı-ipari közszolgáltatást a külön jogszabályban
meghatározott feltételekkel és módon végzi.
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(4)

A közszolgáltatást külön megrendelés nélkül köteles a szolgáltató végezni a 3. sz.
melléklet
B)
pontjában
meghatározott
munkák
(kéményvizsgálatok,
szakvéleményezések) kivételével.

25. § (1) A szolgáltatónak a tevékenység végzésének idejérıl, a munka megkezdése elıtt
legalább 8 munkanappal az ingatlan tulajdonosát értesíti.
(2)

A szolgáltató a közszolgáltatás során az általa elvégzett munkát sormunkakönyvben
köteles nyilvántartani. A munka elvégzését az igénybe vevı aláírásával igazolja.

(3)

A kémények rendeltetésszerő és biztonságos használatát gátló okok,
szabálytalanságok megszüntetésére a szolgáltatónak írásban kell felhívni a
tulajdonos, használó figyelmét.

(4)

A szolgáltató köteles a telephelyén ügyfélfogadást tartani, a szolgáltatással
összefüggı valamennyi panaszt megvizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a
bejelentıt 30 napon belül tájékoztatni.
VII. fejezet
A szervezett helyi közszolgáltatások díja
A hulladékszállítási szolgáltatás díja

26. §
(1)26

A hulladékkezelés díja két részbıl áll:
a.) hulladék lerakás, ártalmatlanítás díja
b.) begyőjtés, szállítás díja
Az alkalmazandó díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)

A hulladék kezeléséért az ingatlan tulajdonos vagy használó, a közszolgáltatás
igénybe vevıje – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében –
kéthavonta, utólag közszolgáltatási díjat köteles fizetni. (A közszolgáltatási díj
megállapításához szükséges ürítési díjakat – edényzet típusonként – a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.)

(3)

A havi közszolgáltatási díj az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, vagy azon használt
győjtıedények számának, az egy hónapra esı átlagos ürítések számának és az adott
típusú győjtıedény egyszeri ürítési díjának szorzata.

(4)

A szolgáltató minden év október 15-ig költségelemzésen alapuló szolgáltatási
díjjavaslatot készít, melynek figyelembevételével a jegyzı a díjmódosítási javaslatát
a közgyőlés elé terjeszti.

(5)27

Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. A hulladékszállítási közszolgáltatás
megvalósulása esetén alkalmazandó minimális díj a legkisebb szabványos (110/120
liter) győjtıedény heti egyszeri ürítésének díja.

26

Kiegészítette és a bekezdések számozását módosította a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 8. §-a, hatályos 2010. I. 1tıl
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(6)28

A társasházak, lakásszövetkezetek, önkormányzati tulajdonban lévı többlakásos
ingatlanok esetében a tulajdonosok/használók ingatlanonként, lakásonként önálló
díjfizetésre nem jogosultak a szolgáltató felé, a közszolgáltatás (5) bekezdésben
meghatározott díját a közös költség részeként a közös képviseletet ellátó személy,
illetve szervezet felé kötelesek teljesíteni.

27. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a hulladékszállítási díjat az ingatlan használatbavételének
kezdetétıl számítva köteles megfizetni. A használatbavétel tényét a szolgáltató
részére 15 napon belül be kell jelenteni, a szolgáltató a díjat erre figyelemmel
állapítja meg, illetve helyesbíti.
(2)29

Az ingatlan használatában bekövetkezett változás esetén a közszolgáltatás díját a
bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, ezt követıen pedig az új
tulajdonos/használó
köteles
viselni.
A
változás
bejelentését
a
tulajdonosok/használók írásban kötelesek a szolgáltató felé bejelenteni. A tárgyévi
közszolgáltatási díj egyösszegben történı elıre fizetése esetén az új tulajdonos a
következı év január 1. napjától kezdıdıen köteles a díjfizetésre.

(3)

A tulajdonos mentesül a díj fizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a
kívánt idıpont elıtt írásban kéri a szolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30
napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem
használja.

(4)30

A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre
vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követı
év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa, illetve használója írásban köteles kérni a
szolgáltatótól. A szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó
kérelemnek akkor ad helyt, ha a kérelmezı a bázis évre vonatkozólag legalább a
közszolgáltatást igénybe vevı választása alapján 2 közüzemi (ami lehet gáz, víz
vagy elektromos áram számla) számlával igazolja, hogy az ingatlant
életvitelszerően a kedvezményezett idıszakban nem használta.

(5)

A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a
kérelmezınek díjhátraléka nincs.

28. § (1) A hulladék összetétele vagy mennyisége miatt települési szilárd hulladéknak nem
minısülı hulladék elszállítására a szolgáltató eseti, vagy határozott, illetve
határozatlan idıre vonatkozó szerzıdést létesíthet. A szerzıdésben a szolgáltató a
hulladék tárolásával és elszállítására történı elıkészítésével kapcsolatban
különleges kikötéseket tehet. A szolgáltató a szolgáltatást kizárólag veszélyes
hulladék elszállítására irányuló megrendelés esetén tagadhatja meg.

27

Módosította a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 8. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
Kiegészítette a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 8. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
29
Kiegészítette és a bekezdések számozását módosította a 31/2006.(VII.25.) Kgy. r. 4. §-a, módosította a
46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 9. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
30
Módosította az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r. 7. §-a, hatályos 2008.I.1-tıl, az 59/2010.(XII.16.) Ö. r. 2. §-a
(hatályos 2011. január 1-tıl)
28
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(2)

A nem lakás céljára szolgáló helyiség használója köteles a hulladékszállítási
szolgáltatást igénybe venni, a fizetendı díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

29. § (1) Ha az egyéb szilárd hulladékot nem a szolgáltató szállítja a lerakó telepre, úgy
annak tömege alapján a szolgáltató által meghatározott lerakási díjat kell fizetni.
(2)

Ha a települési szilárd hulladék mennyisége az 1 m3-t nem haladja meg, közvetlen
beszállítás esetén – magánszemély részére – a lerakó telep üzemeltetıje köteles a
hulladék térítésmentes elhelyezését biztosítani.
Hulladékszállítási díjkedvezmények

30. § (1) A szervezett települési szilárd hulladékszállítás során alkalmazható legmagasabb
díjakat és a kedvezményes lakossági díjakat a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(2)31
(2)

A lakossági díj 5 %-ának megfelelı kedvezmény vehetı igénybe:
a) folyószámláról történı díjfizetéssel,
b) társasházak esetén incasso megbízás alapján történı díjfizetéssel.

(3)

Az éves lakossági közszolgáltatási díj elıre történı megfizetése esetén 10 %
kedvezmény vehetı igénybe.

(4)32

A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott díjkedvezmények csak a jogosult
írásbeli kérelmére és abban az esetben vehetık igénybe, ha a kérelmezınek
díjhátraléka nincs, illetve díjhátralékát a kedvezményre való jogosultságára
vonatkozó döntés meghozataláig rendezte.

(5)33

A díjhátralékkal rendelkezı társasházak esetén a (2) bekezdés szerinti kedvezmény
nem vonható meg attól, aki a társasházi közös költség részeként a hulladékszállítás
díját megfizette és azt a szolgáltató felé igazolta.

(6)34

A hulladékszállítási díjkedvezmény megvonására a szolgáltató akkor jogosult, ha
hitelt érdemlıen bizonyítja, hogy a kedvezmény igénybevevıje az adott
kedvezményre nem jogosult.
A településtisztasági szolgáltatás díja

31. § (1) A településtisztasági szolgáltatás ellátása során alkalmazható legmagasabb díjakat a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

31

A (2) bekezdés elsı mondatát módosította a 48/2008.(XII.17.) Kgy. r. 3. §-a, a bekezdés törlése (és a további
bekezdések számozása) a 42/2011.(XII.21.) Önk. r. 1. §-án alapul 2012. január 1-tıl
32
Módosította a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 10. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
33
Kiegészítette a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 10. §-a, hatályos 2010. I. 1-tıl
34
Kiegészítette az 59/2010.(XII.16.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2011. január 1-tıl)
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(2)

A díj magában foglalja a szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás költségét, melyet a
tulajdonos közvetlenül a szolgáltatónak térít meg.

(3)

A szolgáltató az érvényes díjak jegyzékét látható helyen köteles a telephelyén
kifüggeszteni.
A kéményseprı-ipari szolgáltatás díja

32. § (1) A kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátása során alkalmazható legmagasabb
díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2)

Az esedékes díjat a tulajdonos – eltérı megállapodás hiányában – a munkavégzését
követıen a helyszínen készpénzben tartozik megfizetni.

(3)

A szolgáltató az érvényes díjak jegyzékét látható helyen köteles telephelyén
kifüggeszteni.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések
33. § (1) A rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg az
egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997.(XII.23.) Kgy. rendelet és
az azt módosító 44/1998.(XII.30.) Kgy. rendelet, a 45/1999.(X.6.) Kgy. rendelet 8.
§-a, az 56/1999.(XII.8.) Kgy. rendelet, a 6/2000.(II.18.) Kgy. rendelet 6. §-a, az
55/2000.(XII.5.) Kgy. rendelet, a 74/2000.(XII.18.) Kgy. rendelet, az
58/2001.(XII.20.) Kgy. rendelet, a 2/2002.(I.23.) Kgy. rendelet, a 29/2002.(VI.21.)
Kgy. rendelet, a 48/2002.(XII.5.) Kgy. rendelet, valamint az 54/2004.(XII.1.) Kgy.
rendelet hatályát veszti.
(2)

A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi
normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2004. november 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.
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53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
1. sz. melléklete35

A szervezett települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás során
alkalmazható legmagasabb díjak
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

I./ Lerakás, ártalmatlanítás
Begyőjtés, szállítás

1,18785 Ft/liter
3,65408 Ft/liter

II./ Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjtételek
(A díjak tartalmazzák az I. pontban szereplı tételeket is.)
110-120 literes győjtıedény
240 literes győjtıedény
770 literes győjtıedény
1100 literes győjtıedény

1.002,-Ft/ürítés
2.187,-Ft/ürítés
7.016,-Ft/ürítés
10.023,-Ft/ürítés

III./ A szolgáltató által lakossági igénybe vevık részére biztosított kedvezményes díjak:
(A díjak tartalmazzák a I. pontban szereplı tételeket is.)
110-120 literes győjtıedény
Nem szabványos győjtıedényzet esetén
240 literes győjtıedény
770 literes győjtıedény
1100 literes győjtıedény

533,-Ft/ürítés
533,-Ft/ürítés
1.160,-Ft/ürítés
3.723,-Ft/ürítés
5.318,-Ft/ürítés

3./ A 110-120-240 literes hulladékgyőjtı edény bérleti díja:
Az 1100 literes hulladékgyőjtı edény bérleti díja:

35

327,-Ft/hó
2.500,-Ft/hó

Módosította a 64/2005.(XI.21.) Kgy. r. 1. §-a, a 47/2006.(XII.13.) Kgy. r., az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r. 8. §-a,
a 48/2008.(XII.17.) Kgy. r. 4. §-a, a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 11. §-a,, az 59/2010.(XII.16.) Ö. r. 4. §-a, a
42/2011.(XII.21.) Önk. r. 2. §-a, a 9/2012.(III.05.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2012. január 1-tıl)
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53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
2. sz. melléklete36

A településtisztasági közszolgáltatás során alkalmazható legmagasabb díjak
(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Szolgáltató által alkalmazható települési folyékony hulladék kezelési díj:
1.766,-Ft/m³+ a mindenkori
szennyvízelhelyezési díj + a
2011. évi környezetterhelési díj

36

Módosította a 64/2005.(XI.21.) Kgy. r. 1. §-a, a 12/2007.(IV.04.) Kgy. r. 2. §-a , az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r.
8. §-a, a 48/2008.(XII.17.) Kgy. r. 4. §-a, a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 11. §-a, az 59/2010.(XII.16.) Ö. r. 4. §-a, a
42/2011.(XII.21.) Önk. r. 2. §-a, a 9/2012.(III.05.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2012. január 1-tıl)
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53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
3. sz. melléklete37

Kéményseprı-ipari közszolgáltatás során alkalmazható
legmagasabb díjak
(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Alapdíj: Azoknak a költségeknek a fedezésére, melyek függetlenek egy adott címen található
kémények számától, típusától, tüzelıanyag fajtájától.
- Családi házra, közületek telephelyeire (Ft/év):
- Társaságház lakásaira (Ft/év):

552,-Ft
277,-Ft

Munkadíj:
(A kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusától és tüzelı anyag
fajtájától.)
A. Külön megrendelés nélkül elvégzendı kéményseprı-ipari közszolgáltatások
(kéményellenırzések, szükség szerinti kéménytisztítások).
Mőszaki felülvizsgálat (füstnyomás próba) négyévente egyszer: Nincs külön ár, a
kéményseprés díja magában foglalja ezt a szolgáltatást is.
1. Szilárd és olaj tüzelıberendezések egyedi kéményeinek ellenırzése és tisztítása
(évente kétszer) Ft/db/alkalom
2. Szilárd és olaj tüzelıberendezések győjtıkéményeinek ellenırzése és tisztítása
(évente kétszer) Ft/szint/alkalom

37

498,-Ft
498,-Ft

3. Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek ellenırzése és
tisztítása (évente kétszer) Ft/fm/alkalom

119,-Ft

4.Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése, szükség szerinti
tisztítása (évente egyszer) Ft/db/alkalom

754,-Ft

5. Gáztüzelı berendezések győjtıkéményeinek ellenırzése, szükség szerinti
tisztítása (évente egyszer) Ft/szint/alkalom

498,-Ft

6. Gáztüzelı berendezések központi kéményeinek ellenırzése, szükség szerinti
tisztítása (évente egyszer)Ft/fm/alkalom

119,-Ft

7. Tartalék kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása típusától függetlenül
(évente egyszer) Ft/db/alkalom

332,-Ft

Módosította a 64/2005.(XI.21.) Kgy. r. 1. §-a, a 47/2006.(XII.13.) Kgy. r., az 52/2007.(XII.20.) Kgy. r. 8. §-a,
hatályos 2008.I.1-tıl

20

B. Külön megrendelésre kötelezıen elvégzendı kéményvizsgálatok, szakvéleményezések.
Kiszállási díj esetenként:

1.930,-Ft

1. Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzése,
4.775,-Ft
szakvélemény készítése. Ft/kémény
2. Meglévı kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb
5.500,-Ft
okokból szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése Ft/kémény

21
53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet
4. sz. melléklete38
ISPA projekt megvalósításában Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával együtt
résztvevı települések

Sorszám
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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31.
32.

38

Megnevezés
Algyı
Ásotthalom
Baks
Balástya
Balotaszállás
Bordány
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Forráskút
Kelebia
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kübekháza
Mórahalom
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
Tompa
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Kiegészítette a 46/2009.(XII.15.) Kgy. r. 11. §-a (hatályos 2010. január 1-tıl)

