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Algyő Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Algyő Nagyközség területén a köztisztasági szolgáltatás megszervezéséről és ellenőrzéséről az 
Önkormányzat gondoskodik. 
Területi hatály: Algyő Nagyközség közigazgatási területe, ezen belül szervezett 

hulladékgyűjtés és szállítás a belterületen. 
Személyi hatály: Természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságokra, valamint ezek társulásaira. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Hulladék törvény) alapján, Algyő 
Nagyközség közigazgatási területén a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – a továbbiakban: Szolgáltató – látja el a nagyközség 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésével és a kijelölt, 
hatósági engedéllyel működő hulladékártalmatlanító telepre történő rendszeres szállításával 
és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésével kapcsolatos, hulladékkezelési 
közszolgáltatási tevékenységet. 

 
2. § 

 
(1) A beépítetlen, illetve használaton kívüli ingatlanokat elhanyagolt – gazdátlan – 

területeket, szemét lerakóhelyeket, stb. az Önkormányzat köteles folyamatosan 
felderíteni, a tisztaság helyreállítására a tulajdonost, kezelőt felszólítani, ennek 
eredménytelensége esetén eljárni. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt területek rendbetételére köteles 
intézkedni. 

 
3. § 

 
(1) Amennyiben a tulajdonos, használó a reá háruló kötelezettségek (ház és járda tisztán 

tartása) ellátására más személlyel, szervvel megállapodást kötött, a kötelezettségek 
elmulasztása esetén a tulajdonos tartozik felelősséggel. 

 
4. § 

 
(1) 1A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartásáról és az ott keletkezett települési 

szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról az Önkormányzat gondoskodik a 
településüzemeltetést végző Gyeviép NKft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49.) által, így 
például: 
a) Az autóbusz megállóhelyek tisztán tartásáról az ott keletkezett hulladék 

összegyűjtéséről és elszállításra történő átadásról a szolgáltató felé. 
b) Az utcai kis hulladékgyűjtő edények felállításáról, tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről. 
c) A parkok, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárdák, sétányok tisztán tartásáról, 

síkosság-mentesítéséről, a keletkező hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 
átadásról a szolgáltató felé. 

 
1 Módosította: Algyő Nagyközség Képviselő-testület 17/2017. (VII.05.) Ör. 1.§, hatályos: 2017. július 6-tól 
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(2) Algyő közigazgatási területéhez tartozó külterületi ingatlanok tulajdonosai, használói 
kötelesek az ingatlanon keletkező szilárd kommunális hulladéknak a kijelölt gyűjtőhelyre, 
hulladékudvarra történő elszállításáról gondoskodni. 

 
5. § 

 
(3) Bűzös anyagokat csak légmentesen elzárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű járművel 

szabad szállítani. 
(4) Ha a közterületen szállított anyaggal a közterület szennyeződik, a szennyeződést előidéző 

köteles azonnal gondoskodni a szennyeződés eltávolításáról. 
 

6. § 
 
(1) Az önkormányzat által szervezett hulladékszállítást az ingatlanhasználók a 2012. évi 

CLXXXV. tv. (Hulladék törvény) alapján hetente egy alkalommal kötelesek igénybe venni. 
(2) A települési szilárd, az elkülönítetten gyűjtött, valamint zöld hulladék a Szegedi 

Környezetgazdálkodási NKft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) által üzemeltetett 
hulladékártalmatlanító helyre (Szeged, Sándorfalvi úti Hulladéklerakó Telep) kerül 
elhelyezésre. 

(3) A települési folyékony hulladék a Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.) 
által üzemeltetett folyékony hulladéklerakó helyre (Szeged-Gyálarét Szennyvíztisztító 
Telep) kerül elhelyezésre. 

(4) A hulladékszállítás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban: 
ingatlanhasználó) közszolgáltatási díjat köteles a Szolgáltatónak megfizetni. 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 

(5) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók: 
a) 50 literes szabványos tárolóedény 
b) 80 literes szabványos tárolóedény 
c) 120 literes szabványos tárolóedény 
d) 240 literes szabványos tárolóedény 
e) 1100 literes szabványos tárolóedény 
f) 4000 literes szabványos tárolóedény 

A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (5) 
bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző 
űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja. 
A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy 
a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 
mennyiségéhez, figyelembe véve 

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos 
mennyiségét, 

b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant használó természetes 
személyek számát, valamint 

c) a szállítási gyakoriságot. 
A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos 
mennyiség mértéke 60 liter/fő/hét. 

(6) A szolgáltatás igénybevétele természetes személy esetén a fajlagos mennyiség alapján az 
adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényzetre, míg a gazdasági 
egységeknél minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A (5) 
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bekezdés a.) pontjában meghatározott űrmértékű edényzet igénybevételére vonatkozó 
kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását az ingatlanhasználók számáról. 

(7) A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen 
ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv került kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű 
gyűjtőedényzet e szakasz rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató 
jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az 
ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb 
gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán 
felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja 
az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő 
időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés 
adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az 
ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a 
Szolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára 
kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.    

(8) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz 
rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 50 literes edényzet 
esetében maximálisan 15 kg, 80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 110/120 
literes edényzet esetében maximálisan 25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 
kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történik. 

(9) Amennyiben az ingatlanon a kommunális hulladék a szokásos mennyiséget 
alkalomszerűen meghaladja, azt az ingatlan tulajdonosa a Szolgáltató által biztosított 
emblémás fóliaszákban köteles szállításra előkészíteni. A más módon kihelyezett hulladék 
többlethulladékként kerül elszállításra és számlázásra. A szállításra alkalmatlan 
állapotban kihelyezett hulladék gazdátlan hulladéknak minősül, ami a közterület 
szennyezés miatt szabálysértési eljárást von maga után. 

(10) 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 edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza, valamint a szállítójármú műszaki 
berendezéseit ne rongálja. Sérült gyűjtőedény ürítését ugyanezen okok miatt a 
közszolgáltató értesítés hátrahagyásával megtagadhatja 

(11) Ha a szolgáltató az ingatlanhasználó részére nem biztosít gyűjtőedényt, úgy arról az 
ingatlanhasználó kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és 
szükséges térfogatú tároló tartály beszerzésével, melynek azonosítását a szolgáltató 
számára köteles lehetővé tenni (ún. chipezés).  

(12) 2 A közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az 
előzetes tájékoztatásban megadott tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni 
a gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is. A 
lakóingatlanokon többletként keletkezett szelektív hulladék elszállítására a Szolgáltató 
lehetőséget biztosít akként, hogy a saját tulajdonú átlátszó zsákokban elhelyezett 
szelektív hulladékot a havi egy alkalommal történő házhoz menő szelektív hulladék 
elszállításakor térítésmentesen elszállítja. A kihelyezett zsákok száma nem esik 
korlátozás alá. Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék kihelyezése nem a 
„szelektív” zsákban vagy átlátszó zsákokban történik, vagy nem megfelelő hulladék kerül 
ilyen zsákban kihelyezésre, a közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a hulladékot a 
helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék 
elszállításának szabályai szerint szállítja el. 

 
2 Módosította Algyő Nagyközség Képviselő-testület 13/2019.(VII.01.) Ör. 1.§, hatályos: 2019.07.01. napjától 
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(13) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a 
képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos 
gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a 
közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes 
hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

(14) A közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező 
nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, az általa 
meghirdetett időpontban, amelyről a lakosságot és az önkormányzatot írásban értesíti. A 
lomtalanítás időpontjáról az önkormányzat és a közszolgáltató előre egyeztet. 

(15) Az ingatlan tulajdonában vagy  használó személyében bekövetkező változás esetén a 
közszolgáltatás díját a közszolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a 
korábbi, azt követően pedig az új használó köteles megfizetni. 

(16) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által negyedévente megküldött számla alapján 
köteles megfizetni az ingatlanhasználó. 

(17) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. Ennek elmaradása esetén a közszolgáltató kérése az 
önkormányzat adatot szolgálhat. 

(18) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik. A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. 
alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, 
ezeket az adatokat kezeli. 

(19) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony 
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A 
jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat 
megsemmisíti. 

(20) Az ingatlan tulajdonos kérésére történő szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését 
a jegyző engedélyezi. 

(21) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 60 napig 
megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja, 
továbbá legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a közszolgáltatótól a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését 
távolléte idejére. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap 
eltelte utáni hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt 
számlát nem készít. A kérelem csak a tárgyévre hatályos. 

(22) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, 
a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az 
ingatlan tulajdonosa használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól. 

(23) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a 
kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte. 

(24) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a szolgáltató jogosult szüneteltetés 
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat 
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt 
érdemlően igazolja, hogy szüneteltetést a kérelmében maghatározott időszaknál rövidebb 
időre vette jogszerűen igénybe. 

(25) A Szolgáltató a szervezett hulladékszállítást igény szerint, de legalább heti egy 
alkalommal köteles elvégezni. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján, az 
ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá ugyancsak 
az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő 
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visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület 
használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti 
el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő 
közterületre helyezése. 
 

7. § 
 
(1) Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek 

a) az ingatlant övező valamennyi járdaszakaszt, előkertet, a járdák melletti zöldsávot 
folyamatosan tisztán tartani (tisztítani, hó-és síkosság mentesíteni, por mentesíteni, 
vízteleníteni, kaszálni, gyomtalanítani) 

b) Az ingatlan utcai telekhatárától a burkolatlan utat a középvonalig, burkolt út 
esetében a burkolat széléig, a telkek előtti nyílt árkot, folyókát, a telkére vezető 
jármű-és gyalogosbejárót (közterületet) tisztán-és jó karban kell tartani. 

c) 3Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni az ingatlanon lévő fás 
szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű 
kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-
egészségügyi beavatkozásról), a szükség szerinti pótlásáról, valamint az emberi 
életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. 

d) Az ingatlan területén képződő csapadékvizet az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan telekhatárán belül kezelni, a képződő csapadékvíz utcai kivezetése, 
szennyvíz elvezető rendszerbe történő bevezetése tilos. 

(2) A szórakozó-, vendéglátó-és árusítóhelyek, üzletek kötelesek a bejára előtt cigarettavég 
gyűjtésére alkalmas esztétikus tárolóedényt elhelyezni, azok ürítéséről, folyamatos 
tisztán tartásáról gondoskodni. 

(3) Az utca és egyéb árusítóhelyek (bódék, pavilonok, pecsenyesütők, stb.) használói 
kötelesek az árusításra kijelölt hely körül 10 m-és területsávot tisztán tartani. Az 
árusításból keletkező hulladék gyűjtésére köteles megfelelő zárható edényt kihelyezni és 
annak saját költségén történő elszállításáról, ürítéséről, tisztán tartásáról gondoskodni. 

(4) A szemétgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása, pótlása a tulajdonost 
terheli. 

 
8. § 

 
(1) A rendelet 7 §-ban meghatározott járdák sóval történő síkosság mentesítése tilos! 
(2) Síkosság mentesítéshez felhasználható anyagok: fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak, 

kőpor, vagy ezekkel egyenértékű, természetbarát anyagok. A szóróanyag beszerzéséről a 
tisztításra kötelezett gondoskodik. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal, de legkésőbb 
reggel 7.00 óráig el kell takarítani. 

 
9. § 

 
(1) Az önkormányzat által szervezett hulladékszállításon felül keletkező települési szilárd 

hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékudvar (Algyő, 1480/2 hrsz.) fenntartásáról és 
üzemeltetéséről a GYEVIÉP NKft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49.) gondoskodik. 

(2) A hulladékudvar használatának rendjét, valamint a tilalmakat tartalmazó táblákat a 
hulladékudvarban feltűnő helyen ki kell függeszteni. 

 
3Módosította: Algyő Nagyközség Képviselő-testület 17/2017. (VII.05.) Ör. 2.§, hatályos: 2017. július 6-tól 
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(3) Algyői bejelentett lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek a 
tulajdonukban, használatukban lévő ingatlanon - az Önkormányzat által szervezett 
hulladékszállításon felül - keletkezett szilárd hulladékot díjtalanul, szelektíven 
helyezhetik el a hulladékudvarba, napi 1 m3 mennyiségig. A hulladékudvar szolgáltatásait 
csak azok vehetik igénybe, akik közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüknek eleget 
tettek, díjhátralékuk nincs. 

(4) A kijelölt hulladékudvaron kívül szemét lerakása tilos! 
 

10. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. július 01. napjától kell 

alkalmazni. 
(2) A 6/2015. (IV.10.) Kt. számú rendelet 2015. július 01. napjától hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Molnár Áron Dr. Varga Ildikó 

polgármester jegyző 

 
 
Megalkotta: Algyő Község Képviselő-testülete 2015. június 18. napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2015. június 30. napján. 


