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FELHÍVÁS 

- Tiszaigar Községi Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő magántulajdonban álló ingatlanok 

használóinak az ingatlanon keletkező hulladék kezelésére vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatban -  

 

Tiszaigar Községi Önkormányzat felhívja a tiszaigari ingatlanhasználók figyelmét - a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 1. §-ban, illetve a 38-40. §-iban meghatározott - az ingatlanukon keletkező hulladék kezelésére 

vonatkozó kötelezettségük pontos betartására. 

 

A kötelezettségek, melyek az ingatlan tulajdonosát, birtokosát és használóját (együtt: ingatlanhasználó) 

terhelik a következők: 

 

- Tilos a hulladékot felhalmozni, a gyűjtés, a szállítás, a kezelés szabályaitól eltérő módon elhagyni, ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezni és kezelni. Hulladék tulajdonjogával felhagyni nem lehet. 

- Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten köteles 

gyűjteni, és azt a közszolgáltatónak átadni. 

- Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő pontra, 

hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő 

létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az 

ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv 

részére megfizette. 

- Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és a zöldhulladék 

gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató biztosítja, az 

ingatlanhasználó köteles a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjteni, és a közszolgáltatónak úgy átadni, hogy a 

zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen. 

- Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a 

közszolgáltatónak. 

- Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és biztosítani a közszolgáltató 

részére a közszolgáltatás elvégzésének feltételeit. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a fenti jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek tegyenek 

eleget! Ezzel hozzájárulva a lakosság egészségének védelméhez, valamint a település rendezett és tiszta 

állapotának fenntartásához, mely mindannyiunk közös érdeke. 
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