
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

26/2016.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. 

§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el : 

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Ör.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(l) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

(a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, 

zöldhulladék, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére, 

elszállítására és kezelésére." 

2. § Az Ör. 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

" 9.§ A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének 

megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles biztosítani." 

3. § Az Ör. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

" 13.§ Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a használatában lévő gyűjtőedények 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről , rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének 

tisztánta rtásá ról." 

4. § Az Ör. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,, (l) A szüneteitetési kérelemben foglaltak valóságtartaimát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A 

szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára 

visszamenőleg a szüneteltetést megvonja." 
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5. § Az Ör. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

11(3) A Közszolgáltató jogosult felhívni az ingatlanhasználó figyeimét az igénybevételi kötelezettsége 

teljesítésére. Amennyiben az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívása ellenére nem köt 

igénybevételi szerződést, vagy a közszolgáltatás igénybe vételéről nem nyilatkozik, a Közszolgáltató 

jogosult ingatlanonként 1 db 120 l-es tároló edény heti egyszeri - üdülőként nyilvántartott ingatlanok 

esetén a 26. § (1) bekezdésben foglalt használati szezon szerinti - ürítését vélelmezni mindaddig, 

amíg az ingatlanhasználó az igénybevételi szerződést meg nem köti. II 

6. § Az Ör. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

" (1) Amennyiben az ingatlanhasználó elmulasztotta bejelenteni, hogy a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté vált, a Közszolgáltató jogosult az ingatlan birtokbavételének napjától 

számítva - a 28. § (3) bekezdésben foglaltak szerint - az ingatlanhasználót nyilvántartásba venni." 

7. § Az Ör. 1. mellékiete helyébe e rendelet 1. mellékiete lép. 

8. § Az Ör. 2. mellékiete helyébe e rendelet 2. mellékiete lép. 

9. § (1) Ez a rendelet 2017. január l -jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az Ör. 14. §-a, 15. §-a, a 32. §-a, a 33. § (1) bekezdése, a 34. § (4) bekezdése. 

Nyíregyháza, 2016. december 15. 

,/~--I-9- d:A~ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2016. december hó 16. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2016. december 16. 

Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 



3 


1. melléklet a 26j2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez 

Az igénybevételi szerződés tartalmi elemei: 

a) felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem 


tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlanhasználó megnevezése és azonosító adatai), 


b) természetes személyesetén az ingatlanhasználó személyes adatai körében anyja neve, születési 


helye és ideje, 


c) társasházak esetében a közös képviselő neve és címe, az albetétek száma, 


d) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet esetén a közhiteles nyilvántartás szerinti neve, 


székhelye, telephelyének címe, adószáma, 


e) a szerződés tárgya, 


f) közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződött tárolóedény űrtartalma, darabszáma, 


g) a szerződés időbeli hatálya tekintettel a közszolgáltatói szerződés hatályára, 


h) egyéb, a szerződő felek általlényegesnek tartott elemek. 
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2. melléklet a 26j2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez 

Üdülőterületek: 


Sóstógyógyfürdő és Császárszállás Nyíregyháza helyi építési szabályzatának és szabá lyozási tervének 


jóváhagyásáról szóló 19j200S.(V.5 .) KGY rendeletében üdülőterületként kijelölt területe. Nagyszállás 


volt zártkerti területe. 
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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 26/2016.(XII.16.) rendelet 

általános indokolása 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2016. április 1. napjától a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket állami 

hulladékgazdálkodási közfeladatra és önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatra választotta 

szét a hatáskörök megosztása mellett. A közszolgáltatási díj alkalmazása, beszedése és behajtása is 

állami feladat lett. A rendeletmódosítás célja, hogya hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait a Ht. 2016. április 1. napján hatályba lépő 

rendelkezéseivel összhangba hozza, a magasabb rendű jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket 

hatályon kívül helyezze. 
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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 26/2016.(XI1.26.) rendelet 

részletes indokolása 

l.§-hoz: 


E szakasz a Ht. hatályos rendelkezéseinek megfelelően tartalmazza az önkormányzati 


hulladékgazdálkodási közfeladat fogalmat. 


2-3. §-hoz: 


A módosítással az Ör. megszünteti a 240 literes gyűjtőedényt meghaladó méretű edényzetek 


bérletének lehetőségét, ezzel párhuzamosan a közszolgáltató erre vonatkozó kötelezettségét. A 


módosítást az indokolja, hogy az NHKV által megfizetett szolgáltatási díj ezt a díjelemet nem 


tartalmazza és a bérleti konstrukciót a szolgáltatási díjban nem támogatja. 


4-6. §-hoz: 


A módosítás oka a közszolgáltató díjbeszedési, behajtási jogosultságának megszűnése . A 


rendelkezések szövegezéséből törölni kellett a közszolgáltató díjbeszedésére, díjalkalmazására 


vonatkozó kifejezéseket. Mivel a Ht. a közszolgáltató számára nyilvántartási és adatszolgáltatási 


kötelezettséget határoz meg, a rendelkezések a közszolgáltató jogosultságait ennek megfelelően 


módosítják. 


7 -8.§-hoz: 


A melléklet módosítására azért volt szükség, mert a melléklet tartalma már nem felelt meg a 


magasabb rendű jogszabályokban foglaltaknak, valamint az övezeti besorolások kikerültek. 


9. §-hoz: 


A hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza. 
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