
 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

30/2006. (XII. 09.) KT. 
r e n d e l e t e 

 
 
 
 
 

A köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló 30/2005. (XII. 09.)KT. rendelet 
módosításához 

 
 
 

1. §. 
 
A Rendelet 2.§.-a a következő i.) és j.) pontokkal egészül ki: 
 
i) 65 év feletti egyedül élő: Adott év január 1-én betöltötte a 65. életévét, és aki házas 

ingatlanában életvitelszerűen egyedül él, a lakásba mások nincsenek bejelentkezve. 
j) 70 év feletti egyedül élő házaspár: Adott év január 1-én mindketten betöltötték 70. 

életévüket, és akik házas ingatlanukban életvitelszerűen csak ketten élnek, a lakásba rajtuk 
kívül mások nincsenek bejelentkezve. 

 
2. §. 

 
A Rendelet 7. §.-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

7. §. 
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe 

venni. 
 
(2) A szervezett szilárdhulladék elszállítása során a lerakóhelyen történő hulladék 

elhelyezéséért az e rendeletben megállapított díjat kell fizetni. 
 
(3) A szilárd hulladék elszállításáról a családi házaktól a szolgáltatást végző hetente egy 

alkalommal köteles gondoskodni. 
 
(4) A szemétszállítás a szolgáltató által meghatározott napokon, ütemezés szerint történik, 

melyről a lakosság hirdetmény útján értesül.  
 
(5) A szilárdhulladékot elszállítás céljából – a szállítás napján – az ingatlan bejáratánál, 

vagy a bejárat előtt lévő közterületen kell elhelyezni. Az átvétel alkalmával a szennyezett 
közterület megtisztításáról a szállító személyzet köteles gondoskodni.  

 
(6) Az ipari és egyéb tevékenységet folytató szövetkezetek, vállalatok, vállalkozók 

megállapodhatnak a náluk keletkezett szilárdhulladék szolgáltató által történő 
elszállításáról, viszont ez a körülmény nem mentesít a szemétlerakási díj fizetése alól. 

 



(7) A szervezett szolgáltatást igénybe vevők számára a Rendelet 2. §. g.) és h.) pontjában 
meghatározott szabványos és rendszeresített hulladékgyűjtő (típus edényzet) vagy egyedi 
zsák használata kötelező. Az alkalmazott tárolóedények térfogata a gyűjtés 
gyakoriságának és a hulladék mennyiségének megfelelő, a kötelező közszolgáltatás 
lakásonként maximum 1 db. 120/140 literes tároló edényzet. Az ezen felül keletkező 
hulladék elszállítása a 2. §. h.) pontjában meghatározott hulladékgyűjtő zsákkal, illetve 
szükség esetén újabb kukával biztosítható. Az újabb kuka beállításához a szolgáltatási díj 
kifizetése ellenében matrica vásárolható, mely matricát a tulajdonosnak a kukára jól 
látható módon kell ráragasztania. 
A szemét gyűjtésére rendszeresített zsák és a pluszként beállított matricás kuka 
darabszáma nem esik korlátozás alá. 

 

(8) A tárolóedénnyel nem rendelkező lakosok részére, és a háztartásonként szabvány gyűjtő 
edényben elhelyezhető mennyiségen felüli hulladék elhelyezésére a közszolgáltató NYÍR- 
FLOP Kft. az egyedi jelzésű zsákokat bruttó 200.-Ft/db. értéken biztosítja, illetve 
amennyiben a hulladék mennyisége indokolja, akkor az újabb kuka beállításához 
szükséges matricát ibrányi 0129/2 hrsz-on található hulladéklerakó telepen lehet 
megváltani az éves hulladékszállítási díj befizetése ellenében. 

 
(9) A tárolóedények szállítás napján történő kihelyezéséről, a rendeltetésszerű használatáról, 

tisztításáról, megőrzéséről, és zsákos biztonságos bekötéséről az ingatlan tulajdonosa 
köteles gondoskodni. 

 
(10) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha 

az nem a 7.§. (7) bekezdésében meghatározott szabványos tároló edényben kerül 
átadásra, kivéve a 7. §. (11) bekezdésében meghatározott esetet. 

 
(11) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) és a naponta keletkező hulladék szokásos 

mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és 
szállításáról (lomtalanítás) a szolgáltatást végző évente legalább két alkalommal köteles 
gondoskodni, előre meghirdetett időpontban. 

 
(12) A települési szilárdhulladék szállítását Ibrány közigazgatási területén a szolgáltatást 

végző kizárólag célgépjárművel végezheti. A szállítás során olyan gondossággal kell 
eljárni, hogy a hulladék a célgépjárműbe történő rakodás, ürítés, illetőleg szállítás során 
ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. 

 
(13) A szilárdhulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedényben a hulladék elhelyezése annak 

a kötelessége, akinél a hulladék keletkezett. A gyűjtőedényt úgy kell elhelyezni és kezelni, 
hogy annak tartalma sem a talajt, sem a levegőt ne szennyezze, bűzt ne árasszon.  

(14) A tulajdonos jogosult a szolgálattónak a hulladék elszállítására irányuló 
megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá nem eső, a Rendelet 
2.§. e.) pontja szerinti esetileg szállítható alkalmi szilárd hulladék keletkezik. 

 
(15) Ha a tulajdonos a (14) bekezdésben foglaltakkal a szolgáltatót bízza meg, a 

megrendelés és szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a szolgáltató a 
hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás (mellékletben 
szereplő) szerinti díj ellenében gondoskodik. 

 



(16) A szeméttelep használati díj - szeméttelep NYÍR-FLOP Kft. (Nyíregyháza, Derkovits u. 
119/a.) részére 10 éves bérbeadás következtében - a felek megállapodásának megfelelően 
a közös elhatározás alapján bármikor módosítható. 

 
(17) A hulladéklerakó/szeméttelep használata során felmerülő ártalmatlanítási költséget a 

nem ibrányi igénybe vevők közvetlenül a NYÍR-FLOP Kft-nek fizetik meg a közöttük lévő 
megállapodás alapján. A hátralék adók módjára behajtható köztartozás. Az ibrányi 
lakosok, vállalkozások ártalmatlanítási költséget nem fizetnek. 

 
(18) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységről évente részletes 

költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani. 
 
(19) A szelektív hulladékgyűjtést a közszolgáltató szervezi. A színes zsákokban gyűjtött 

szelektív hulladékot havi rendszerességgel szállítja el, melyért díjat nem számolhat fel. A 
gyűjtés ütemezéséről hirdetmény útján tájékoztatja a lakosságot. 

 
 

3. §. 
 
A Rendelet 8. §.-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„8. §. 
 

1. A közszolgáltatás igénybevételének egységnyi díjtétele szabvány gyűjtőedényzet esetén: 
heti egyszeri ürítés díja:120/140 literes gyűjtőedénynél heti szállítással: 100 Ft + ÁFA, 
bruttó 120 Ft 
Hulladékgyűjtő zsák esetén: 167 Ft + ÁFA/ zsák, bruttó 200 Ft/zsák elszállítással. 

2. A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és 
a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának szorzata. A közszolgáltatási díj éves 
mértékét a gyűjtőedényzet egységnyi díjtételének és az egy év alatti ürítések számának 
szorzataként kell megállapítani. Hulladékgyűjtő zsák alkalmazása esetén a fizetendő díj 
szintén a fenti adatok igénybevételével történt kalkulációval került kialakításra. 

3. A közszolgáltatás igénybevételének 2007. éves közszolgáltatási díja a gyűjtőedényzet heti 
1 alkalommal történő ürítése ill. zsák elszállítása esetén: 120/140 literes gyűjtőedényzet: 
5200 Ft + ÁFA/év, bruttó 6.240 Ft/év, hulladékgyűjtő zsák esetén: 167 Ft + ÁFA/ zsák, 
bruttó 200 Ft/db.  
 

4. Az éves díjból 50%-os kedvezményre jogosult a 65 év feletti egyedül élő és a 70 év feletti 
egyedül élő házaspár. A kedvezményezettek körét az önkormányzat szolgáltatja a 
közszolgáltató részére, aki kedvezményes díjat számláz az érintetteknek. A kedvezmény 
mértékét az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltató részére negyedévente számla 
ellenében. 

5. Mentes a szilárd hulladékszállítási díj fizetése alól az ingatlan tulajdonos, ha ingatlana 
folyamatosan legalább 3 hónapig üresen áll és ezt a tényt a Polgármesteri Hivatal 
hulladékgazdálkodással foglalkozó dolgozójának írásban bejelenti. A Hivatal igazolása 
alapján a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának kérelmére a hulladékszállítási díj 
arányos részét elengedi. A lakás újbóli használatbavételét és megüresedését a 
tulajdonosnak legkésőbb a használatbavételét ill. megüresedését követő 8 napon belül 
hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az igazolás elmulasztásából eredő kár a mulasztó 
tulajdonost terheli. 



 
6. A kedvezményre jogosultak adatait az önkormányzat évente egyszer, január 31-ig, míg a 

mentességre jogosultak adatait a bejelentés utáni negyedévben a számla kiállításáig 
bocsátja a közszolgáltató rendelkezésére. 

 
7. Az ingatlan tulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos köteles 

tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése napjától a közszolgáltatási díjat 
megfizetni. 

 
8. Az önkormányzat a közszolgáltató részére évente 1 alkalommal január 31-ig, díjmentesen, 

a közszolgáltatással összefüggő személyes, aktualizált adatot szolgáltat a közszolgáltatási 
díj kötelezettekről. 

 
9. A 120/140 literes gyűjtőedényzet után fizetendő díj és a hulladékgyűjtő zsák esetében a 

szolgáltatót illeti meg. Az éves díjat a közszolgáltatónak kell megfizetni negyedévente, 
számla ellenében. Az önkormányzat az önkormányzati intézmények, valamint a 
közterületen keletkező hulladék elszállításának teljes közszolgáltatás díját a 
szolgáltatónak negyedévente fizeti meg, számla ellenében. A díjak beszedéséről a 
közszolgáltató gondoskodik. Az önálló telephellyel rendelkező vállalkozások egyedi 
megállapodást kötelesek kötni a szolgáltatóval. 

 
10. A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetni annak, aki a 

jogszabályok szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való 
átadására kötelezett. 

 
11. A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 
 

4.§. 
 
Ez a rendelet 2007. január 1-én lép hatályba. 
 
Ibrány, 2006. november 29. 
 
 
    Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
    polgármester    jegyző 
 
 
 


