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Ág Község Képviselőtestületének. 

6/2015. (IV.30.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Ág Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1.  § (1) Jelen rendelet célja: 

a)   Ág község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b)      a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 
környezetkímélő ártalmatlanítása. 

 (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 

 (3) Ág község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási célok elérése 
érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás 
körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, 
az érintettek jogait és kötelezettségeit. 



 

2. Általános rendelkezések 

 

2.    § (1) Ág község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Ág község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 (3)    A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

4. A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 
hulladékra. 

5. A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(6)    Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési 
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített 
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni. 

7. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 
E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

8. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a)  a közszolgáltatás első igénybevételével, 

b)   ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 



c)  a szerződés írásba foglalásával. 

 (9)   Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy 
szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést 
köteles kötni. 

 (10)      A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte 
esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat  a   
szerződés írásba   foglalásának   bármely   okból   történő elmaradása esetén az 
ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, 
a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a 
gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § (1) Ág Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül  a felek közt 
létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak 
gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

5.  § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely 
tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 

 (2)  Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

 (3)   A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
Közszolgáltató végezhet. 

 

4. A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 



 

6.  § A Képviselőtestület feladata különösen: 

a)   a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

b)    a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c)   a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök 
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d)        a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív 
hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; 

e)      a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató 
tevékenységének segítése; 

f. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése; 

 

5. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2)    A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. 
A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3)    A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 
hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 
legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a 
Közszolgáltató biztosítja. 

4. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, 
az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 



5. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag 
a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást 
veheti igénybe. 

 (6)    Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a 
Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi 
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

7. A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, 
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

8. Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 
jogosultak megtagadni. 

A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

 (9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő 
lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés 
alapján a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10)   A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a 
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 (11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 



2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4)  Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -
feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése 
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

4. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a 
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

 

10. § (1) A Közszolgáltató a Ág község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 
által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 



 (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A 
gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselőtestület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el. 

 

8. A közszolgáltatás díja 

 

11.§ (1)   Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának 
szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, melyet az 
igénybevevő köteles megfizetni a Közszolgáltató részére. 

 

                      9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről 
(lombtalanítás) a Közszolgáltató a Képviselőtestülettel történő megállapodás alapján, külön 
egyeztetett időpontokban gondoskodik, mely térítésmentes. Az akcióról a Közszolgáltató és 
az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot. 

 (2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 
meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 (3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 

10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatás 

 

13.    § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

2. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - 
korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési 
önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. 



Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, 
vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, 
köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő 
tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és 
mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

       11.  A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali 
feladatai 

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 
betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló 
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 

 

12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

 

15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a 
Képviselőtestület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, 
melyhez a Közös  Hivatal kiegészítő véleményt készít. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

16.        § (1) E rendelet 2015. napján léphatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatásról  szóló 
7/2003.(III.12.) önkormányzati rendelet. 

 

            Stollmayer Dánielné                                                                Rubecz Zoltánné 

polgármester                                                                            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. 



 

Rubecz Zoltánné 

            jegyző 

 
 

1. melléklet a 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 

A választható szabványos tárolóedények: 

 

  60 literes 

120 literes 

240 literes 

 

 

 
 































4. számú melléklet 
az Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 

29-én 11.oo órai kezdettel tartott ülésén készült jegyzőkönyvhöz 
 

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
 

7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelete  
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el. 

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (l) A rendelet területi hatálya Almáskeresztúr község közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott ingatlanokra terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint 
ingatlanhasználónak minősülnek (a továbbiakban: ingatlanhasználó). 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező 
települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint az erre vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására. 
 

2. A közszolgáltatás tartalma 
 

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi 
tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött 
települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására, ideértve a 
háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék összegyűjtését és elszállítását is, 
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére 
illetve átvételére és elszállítására, 
c) a Közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött 
vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtésére és elszállítására, 
d) az elhagyott illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és a hulladék kezeléséről való gondoskodásra, 
e) az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról való gondoskodásra és 



f) hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények 
eszközök és berendezések üzemeltetésére, beleértve a rekultivált hulladéklerakó esetében a 
rekultivációt követő utógondozási feladatok ellátását. 

 
3. A közszolgáltató megnevezése 

 
3. § Almáskeresztúr község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: a 
Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, 
Cseri út 16. sz. továbbiakban: Közszolgáltató). 
 

II. Fejezet 
 

A közszolgáltatás ellátása 
 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

4. § ( l) A hulladék begyűjtésének. elszállításának rendje: a Közszolgáltató, 
a) hetente egy alkalommal végzi a gyűjtőedénybe - amely az ingatlantulajdonos által 
kiválasztott 70 vagy 120 liter űrmértékű - gyűjtött települési hulladék begyűjtését és 
elszállítását. 
b) az elkülönített gyűjtést szolgáló gyűjtősziget konténereinek ürítéséről minimum havonta 
egy alkalommal gondoskodik, 
c) évente egy alkalommal, az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást 
végez, 
(2) A hulladékgyűjtő udvarokon elhelyezhető hulladék maximális mennyisége ingatlanonként 
250 kg nem veszélyes hulladék negyedévente. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha az útvonal és az időpont változik, arról a 
Közszolgáltatónak kell az ingatlanhasználót értesítenie. Amennyiben a járatnapok 
munkaszüneti napra esnének a Közszolgáltató jogosult a járatokat átszervezni a szolgáltatás 
pótlása érdekében. 
Az átszervezés tényről a Közszolgáltató az Önkormányzatot előzetesen tájékoztatja, vele 
egyeztet, majd az ingatlanhasználókat értesíti. 
(4) A gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján az edény mellé a 
Közszolgáltató által külön díjazás ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsákokban is ki lehet 
helyezni, melynek elszállítási és kezelési költségét a zsák ára tartalmazza. 
 

5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei  
 

5. § (l) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 
(2) A begyűjtés és szállítás során kiszóródó hulladék összegyűjtése a Közszolgáltató feladata. 
(3) A Közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és az így begyűjtött hulladék kezelésére az 
Önkormányzat külön megrendelése alapján külön díjazás fejében köteles. 
(4) A gyűjtőedényben a Közszolgáltató által okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen 
köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében 
eljáró személyeknek felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles a javítási 
munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. 



(5) A Közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napjairól a lakosságot a helyben 
szokásos módon az Önkormányzaton keresztül, az Önkormányzat közreműködésével, 
előzetesen tájékoztatni köteles. 
 
6. § (1) A Közszolgáltató az alábbi esetekben jogosult megtagadni a hulladék elszállítását  
a)   az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedények kihelyezése esetén; 
b)   ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag került 
elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, 
elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, 
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó 
alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása 
során veszélyezteti a környezetet; 
c)   a hulladék nem a szabályos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt 
jelzett zsákban kerül kihelyezésre; 
d)   a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás 
veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény); 
e)   ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon 
többlethulladék került kihelyezésre; 
f)   amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának 
hiánya, illetve sérülése esetén. 
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 
értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a 
megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e 
kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz 
eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék 
elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. 
Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a 
Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti. 
 
7. § (l) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról a Közszolgáltató, a gyűjtőszigetek és 
környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság-mentesítésről az Önkormányzat gondoskodik. 
(2) A lomtalanítás körébe tartozó hulladékról a Közszolgáltató köteles megfelelő, a 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló módon értesíteni az érintett 
ingatlanhasználókat. 
 

6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 

8. § ( 1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék elhelyezéséről az e 
rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 
Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a 
Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 
(2) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezésétől számított 15 napon 
belül, írásban a Közszolgáltatóhoz köteles bejelenteni. 
(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 
A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat, és a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot a 
szállítási napon reggel 7 óráig kell közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető helyre elhelyezni. 



A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat és a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot 
legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre. 
(4) A települési 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 ürítéskor ne szóródjon, 
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák és a lomtalanítás körébe vont települési hulladék nem 
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. Ha a gyűjtőedényben olyan 
nedves hulladékot helyeztek el, amely a gyűjtőedényben összetömörödött vagy befagyott 
vagy, a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet 
kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt 
használhatóvá tenni. 
 
9. § (1) Az Önkormányzat által használt biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használta 
miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzatnak haladéktalanul 
bejelenteni, adott esetben megtéríteni.. 
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó saját maga által megvásárolt hulladéktárolót alkalmaz, 
de a hulladéktároló a gépi ürítésre alkalmas, a Közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi, 
díjszámlázás azonban az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladéktárolóhoz legközelebb 
álló felajánlott 70 vagy 120 literes gyűjtőedény méret alapján történik. 
 
10. § (1) Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban 
bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A 
változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig 
a Közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 
11. § (1) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére 
egész évben kötelezett ingatlanhasználó számára – a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év 
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, 
és az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 
munkanappal bezárólag – a Közszolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél 
vagy e-mail formájában bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a 
meghatalmazott jogosult. 
(3) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés – 8 
nappal a szüneteltetés lejárta előtt – írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail 
formájában megismételhető. 
(4) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A 
szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetést 
visszavonni. 
(5) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a 
Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a 
Közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában 
bejelenteni. 
 

 



7. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

12. § A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: 
a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, 
b) a szerződés tárgyát. 
c) a közszolgáltatás időtartamát, 
d) a teljesítés helyét, 
e) a gyűjtőedények típusát és darabszámát, 
f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, 
g) a felek jogait és kötelezettségeit. 
h) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, 
i) a szerződés megszűnésének, felmondásának feltételeit. 

 
8. A személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések 

 
13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével. 
(2) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a kezelt adatokat köteles 
megsemmisíteni. 
(5) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra 
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 
 

9. A közszolgáltatás díja 
 

14. § (1) A Közszolgáltató az általa alkalmazott hulladékgazdálkodási díjról szóló 
tájékoztatást köteles a helyben szokásos módon közzétenni. 
(2) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott 
szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni. 
(3) A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult 
felszámítani a közszolgáltatási díjfizetését késedelmesen teljesítő ingatlanhasználóval 
szemben. 
(4) Az ingatlanhasználót terhelő közszolgáltatási díj hátraléka adók módjára behajtható 
köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási szabályait a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 52. §-a szabályozza. 
(5) A Képviselőtestület a közszolgáltatási díj megfizetését 2015. év folyamán valamennyi 
igénybevevő helyett közvetlenül kiegyenlíti a Közszolgáltatónak. 
 

10. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 
 
15. § (1) Avart és kerti hulladékot – vasárnap kivételével – naponta 11.oo órától 18.oo óráig 
szabad nyílt térben égetni. 



(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). 
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(5) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 
(7) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 
igénybe vehető. 
(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
(9) Állati tetemek, állati hulladékok égetése tilos. 
  

III. Fejezet 
 

11. Záró rendelkezések 
 

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 4/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról, valamint a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
 
 
 
Almáskeresztúr, 2015. április hó 29. nap 
 
 

 
  Veriga Lajos     Dr. Szilas Tamás 
  polgármester              jegyző 

 
Kihirdetve: 2015. május 6. 
 
Mozsgó, 2015. május 6. 
    Dr. Szilas Tamás 
            jegyző 

 















































































































































        
Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2018-02-01 -tól 
Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról  
 

Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi LCXXXV. 
törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Baté 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Baté község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
melynek tevékenysége során települési hulladék képződik és a közterületek, ingatlanok 
tisztántartására. 

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 

2. Fogalmi meghatározások 

4. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

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.Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd  burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest 
széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv 
tekintendő ilyen területnek. 

3.Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a 
járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves vagy virágos) sáv, 
kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot. 

4.Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az 
útburkolat minőségétől. 

5.Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése, 
illetőleg pormentesítése. 

6.Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

7.Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése 

(2)          E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Kormány rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

5. § 

(1) Baté Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi közszolgáltatás 
útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  és a 
közszolgáltató által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Baté község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 



(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztarsási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi 
LCXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti  alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése  a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási  Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak 
szerint. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

(1)  Baté község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Árchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 
közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Baté Község Önkormányzata is.  

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot  kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák  meg. 



(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3)Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  

 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Tűzoltó közben és Bóna közben.) 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

7.Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 



9. §. 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

1. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

10. § 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.(továbbiakban: Koordináló Szerv.)   a számlázáskor érvényesíti. 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 



háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó  a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

(10) Az ingatlanhasználó  télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

11. § 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni.    

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 



c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

9.Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

12. § 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot e rendelet 1.  mellékletében szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 
1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező 

(4)A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem 
fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag 
akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig azt  jogszerűen használta. 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan 
csak közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

(7)A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

13. §. 

(1)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 



hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(2)A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(7)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

(8)A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

(9)A közszolgáltató  az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

(10)A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

 

10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

14. § 

 (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással , a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

(3)Késedelmes fizetés esetében a Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 



15. §. 

(1)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

(2)A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 
változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó  a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak  szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7. 
szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy  a közszolgáltató székhelyén lehet beadni. 

 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

16. §. 

(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3)A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 



(4)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5)A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

III. fejezet 

Közterületek rendje 

12. Ingatlan tulajdonos, használó kötelezettségei 

17. §. 

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni . Ezen belül: 

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek 
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak, 

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar-és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia: 

(2) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott személy 
köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen) az ingatlanokkal (építési 
telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, 
gyommentesítéséről, 

b)  a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai  tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról , 

c)  telekingatlanáról a gyalogjárda vagy az úttest terében benyúló fölé nyúló ágak és bokrok, 
egyéb növényzet nyeséséről, vágásáról, 

d) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról, 

e) a  járdán a felburjánzott zöld növényzet (gaz) - a burkolat rongálása nélküli -  irtásáról, 

f)  hó- és síkosság-mentesítésről, 

g) közterületen lévő árok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 

h) járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban – és tisztántartásáról. 

 



13. A kereskedelmi, a vendéglátóipari,   a szolgáltató egységek 

 és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

18 §. 

(1) A szórakoztató, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt, továbbá az 
egység közvetlen környékét ( 2 m széles sávot figyelembe véve)  a nyitva tartás ideje alatt –
ettől eltérő megállapodás kivételével- a használó köteles: 

a) tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani,  

b) télen síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást reggel 7 óráig elvégezni, 

c) gyommentesítésről, kaszálásról gondoskodni. 

 (2) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények 
bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község 
más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, 
megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt 
(csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített 
edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. 

(3) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – 
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól 
függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani. 

18. §. 

(1)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán 
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

(2)Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények 
ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni 
és a végrehajtást ellenőrizni. 

(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) 
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 
köteles tisztán tartani, a keletkező hulladékot elszállítani. 

 

14. Építkezési, bontási, felújítási munkálatokat végzők kötelezettségei 

20. §. 

(1) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az 
építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés 
indokolatlanul ne keletkezzen. 



(2) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. 
Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt 
törmeléklerakó helyre kell szállítani, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül. 

(3) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen 
környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés 
lehetőségét  köteles biztosítani. 

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a 
tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli 

(5) Közterületen építési , bontási anyagot a közterület tulajdonosának hozzájárulásával, az 
abban meghatározott  területen, az hozzájárulásban megjelölt módon és időtartamig szabad 
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely 
közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(6) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb. ) felbontása csak a közút kezelőjének a 
hozzájárulásával lehetséges. 

(7) A közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

 

15. Hó-, és síkosság-mentesítés 

21.§. 

(1) A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát 
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) 
csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően 
napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló, szerves, vagy burkolatra káros 
anyag nem alkalmazható. 

(2) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka 
és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad 
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon. 

(3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos 
elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 

b) úttorkolatban (8 m-en belül), 

c) kijelölt gyalogátkelő helyen, 

d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, 



e) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé. 

 

16. Önkormányzat kötelessége 

22. § 

Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában lévő: 

a) utak (helyi közutak) tisztántartásáról, 

b) közterületek tisztántartásáról, 

c) középületek tisztításáról , 

d) zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartásáról, gondozásáról. 

 

IV. fejezet 

Közterületek tisztántartása 

17. Közterületek tisztántartása 

23.§. 

(1) A  község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 

(2) A közforgalom céljára szolgáló területek (megállók,  parkok, játszóterek stb.) 
berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó 
berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos. 

(3) Közterületet nem rendeltetésszerűen használni csak a közterület 
tulajdonosának    hozzájárulásával lehet ( pl. árusítás, építési törmelék tárolása, gépjármű 
tárolása). 

24 §. 

(1) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos. 

(2) A község rendezési tervében kijelölt zöldterületein, játszótéren gépjárművel 
ráhajtani,  parkolni tilos. 

(3) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen tilos. 



(4) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik – sárfelhordás- , vagy a 
szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a 
jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról 
gondoskodni. 

(5) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő 
hibák elhárítását célzó javítást. 

(6) Lakóházhoz tartozó udvarban az (5) bekezdésben foglalt munkálatokat úgy kell végezni, 
hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön, a környezetet ne szennyezze. 

25§. 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. 

(2) Tilos építményeket, kerítéseket, élőfákat, közhasználatú épületeket bármilyen felirattal 
megrongálni. 

(3) Az épületeken, egyéb létesítményekben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles 
eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az 
így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

 

18. Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzése 

26. § 

(1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését amennyiben a 
jogszabály másként nem rendelkezik a jegyző és a környezetvédelmi hatóság – szükség esetén 
képviselő-testület -  bevonásával ellenőrzi. 

(2)  E rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos 
jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az önkormányzat közszolgáltatásra 
kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
történik. 

 

V. fejezet 

Zöldhulladék ártalmatlanítása 

19. Zöldhulladék 

27.§ 



(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre. 

28.§ 

(1) A zöldhulladékok   égetése szélmentes időszakban az alábbi 
szabályok  betartásával  történhet: 

a) telken belül úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés 
hősugárzást kárt ne okozzon, 

b) szomszéd területétől legalább 2 méteres távolságra, 

c) környezetére tűz és vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, 

d) a zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot, gumit valamint vegyszereket. 

(2) Megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot lehet égetni az alábbiak szerint: 

a) az égetést csak cselekvőképes személy végezheti, 

b)  hétfőn, szerdán és pénteki napokon , 

c)  az égetést úgy kell abbahagyni vagy befejezni, hogy az esti sötétedésig elegendő idő álljon 
rendelkezésre a tűz biztonságos eloltásához,  

d) tüzet felügyelet nélkül nem lehet otthagyni, a parázs eloltásáról az égetés végeztével 
intézkedni kell. 

(3) A vonalas létesítmény – közút, vasút, töltés, árok, bevágás mentén - a létesítmény 
tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos. 



(4) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett  a közút tengelyétől számított száz méteren 
belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt távolságon kívül égetni a rendeletben meghatározott szabályok 
szerint lehet, úgy , hogy a közúton a láthatóságot nem csökkenti.  

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

                                                   

VI. fejezet 

                             Záró rendelkezések 

29. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Baté Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének  6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete  a 
települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról. 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 Zsalakó Ernő                                                                          Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                            jegyző                     
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Kihirdetve: Baté, 2018. január 31. 

 

Patakiné Kercsó Szilvia 

jegyző 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
1 melléklet  14.74 KB 
 

 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/15591/196893/276266/1517755455_1-218%20melleklet%201.docx


Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2014-07-01 -tól 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete 
A települési hulladékról és a közszolgáltatás szervezéséről 
 

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1)    A rendelet területi hatálya kiterjed Bodrog község közigazgatási területére. 
    (2)    A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint 
ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre. 
    (3)    A rendelet tárgyi hatálya a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki. 
    (4)    Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre 
és a velük összefüggő tevékenységekre. 

 

2. § 
E rendelet alkalmazásában 
a.)    Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy 
üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója van és települési 
hulladék rendszeresen keletkezik. 
b.)    Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő 
edény, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, 
berendezés. 
c.)    települési hulladék: 
ca.) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, 
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a 
lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; 
cb.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten 
gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási 
hulladékhoz hasonló, 
d.)    biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, 
éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő 
élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő 
hulladék; 
e.)    zöldhulladék: kerti hulladék, növényi maradvány, amely jellemzően a közigazgatási területén lévő 
belterület ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) kertjeiben, és jellemzően zöldfelületeken, vagy 
mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan keletkezik (pl: fű, fa, szőlővenyige, lomb, gyümölcsfa 
nyesedék) 
f.)    Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 2012.évi 
CLXXXV. törvény szerinti minősített gazdálkodó szervezet, amely Bodrog Község Önkormányzatával 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 
2014. július 1. napjától Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim 
András u. 2. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai 



 

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Hulladék Tv. 42. § (1) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre. 

4. §    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatás területe az önkormányzat teljes 
belterülete. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

5. §     (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, közszolgáltatási szerződés 
alapján történik. 
    (2)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a 
változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában 
tájékoztatást nyújt. 
    (3)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti 
szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza 
létre. 

6. §    (1)    A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladékot (továbbiakban: vegyes hulladék) heti egy 
alkalommal kell elszállítani. 
    (2)    A hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a Közszolgáltató állapítja meg, illetve 
módosítja, amelyről a lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
    (3)    A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik. 
    (4)    A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában 
lévő, közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el. 
(5)    Az alkalmazható gyűjtőedények 
a.)    60 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c.)    a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 
(6)    Intézmény által alkalmazható gyűjtőedények: 
a.)    110 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c.)    a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 
(7)    Gazdálkodó szervezet által alkalmazható gyűjtőedények: 
a.)    50 literes hulladékgyűjtő edényzet 
b.)    110 literes hulladékgyűjtő edényzet 
c.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet 
d.)    1100 literes hulladékgyűjtő edényzet 
e.)    a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 
(8)    Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé az 
(5) – (7) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez. 

7. §    (1)    A Közszolgáltató igény esetén térítési díj ellenében az ingatlanhasználóval kötött 
megállapodásban foglaltak szerint lakossági lomtalanítást végez, amelynek időpontjairól a lakosságot 
helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
    (2)    Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a 
Közszolgáltatónak. 
    (3)    A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék 
biztonságos szállítására. 
    (4)    Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a 
szállítás érdekében a közterületre kihelyez. 



    (5)    Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, 
gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék. 
    (6)    A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyüjtőedényzet mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 
    (7)    Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e 
tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat. 

 

4. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. §    A közszolgáltató kötelessége, hogy: 
a.)    a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról, 
b.)    a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése, 
c.)    amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az 
edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről, 
d.)    a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő 
zsák beszerzésére, 
e.)    évente a 7. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő 
megszervezéséről és a lom elszállításáról, 
f.)    az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 12. § szerint biztosítsa, 
g.)    elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti feladatokat, így: 
ga.) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása 
gb.) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése, 
gc.) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi fontos információt elhelyezni, 
h.)    az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet 
érdemben 30 napon belül tájékoztassa. 

9. §    A közszolgáltató joga, hogy: 
a.)    a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék 
elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen, 
b.)    amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a 
folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem 
üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, 
c.)    a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje, 
d.)    megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében 
da) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas 
hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a 
hulladékot, 
e.)    a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott 
módon felmondja. 

 

5. Az ingatlan használó jogai, kötelezettségei 

 



10. §    Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy: 
a.)    amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, 
b.)    amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a 
változást követő 15 napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak, 
c.)    az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével 
ca) gyűjtse a hulladékot, 
cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja, 
cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a 
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést 
ne akadályozza, 
cd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a 
környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását, 
d.)    az EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat 
betartsa, ennek figyelembe vételével: 
da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot, 
db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon, 
dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről szükség 
szerint gondoskodjon, 
e.)    a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot 
gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a Közszolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, 
elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre, 
f.)    gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön 
elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon, 
g.)    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse 
h.)    hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet alkalmas legyen a 
rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre. 

11. §    Az ingatlanhasználó joga, hogy: 
a.)    amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye 
b.)    a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtő 
zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze, 
c.)    az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély 
nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a 
közterületen tárolja, 
d.)    hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a 
szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön, 
e.)    amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés 
során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem 
lehetséges cseréjét, 
f.)    a hulladékgyűjtő edényzet méretére vonatkozó változtatási igényét a negyedévet megelőző hónap 15 
napjáig a közszolgáltatónak bejelentse 
g.)    panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
nem elégedett. 

 

6. Az elkülönített hulladék gyűjtése 

 



12. §    Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta 
vagy hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a szelektívgyűjtő pontokon elhelyezheti. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei 

 

13. §    (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni 
a.)    a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, 
b.)    a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, 
c.)    a teljesítés helyét pontos cím szerint, 
d.)    az ürítés gyakoriságát és az ürítés ideje napok szerint 
    (2)    A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
a)    a gyűjtőedény(-ek) használatának jogcíméről és módjáról, 
b)    a közszolgáltatás díjáról és megfizetésének módjáról, 
c)    a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 
d)    az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 
e)    polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. 

 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

14.§    (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül 
a.)    a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele – a 15. §-ban foglaltak kivételével – 
folyamatosan kötelező, 
b.)    az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem 
kötelező. 
    (2)    Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati 
szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni. 
    (3)    A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlanhasználót - a 
változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a 
településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 

9. A közszolgáltatás szünetelése 

 

15. §    (1)    Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe-vétele 
azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem 
keletkezik. 
    (2)    A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a ingatlanhasználó a szünetelés 
kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a 
Közszolgáltatónak. 
    (3)    Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a 
Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 
    (4)    Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles 
elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 



 

10. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 

 

16. §(1)    A közszolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra rendelkezésre 
bocsátott gyűjtőedényzetek számának, az űrtartalom szerinti edényzetek egyszeri ürítési díjának és a havi 
ürítések számának a szorzata. 
    (2)    A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az ingatlanhasználó 
által megadott es rendszeresen használt szabványos gyűjtőedényzetet, és a Közszolgáltató nyilvántartása 
szerinti ürítési gyakoriságot kell alapul venni. 
    (3)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell 
eljárni. 

17.§    (1)    Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését 
kell alkalmazni. 
    (2)    Állandó jelleggel lakott ingatlan után – a 15. §-ban foglaltak kivételével – éves díjat kötelesek fizetni 
az ingatlanhasználók. 
    (3)    Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente utólag köteles 
megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a 
számla tartalmazza. 
    (4)    Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a 
Közszolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra 
érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja. 
    (5)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál nyilvántartott ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a 
változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó 
részére. 

18.§    A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor. 

 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

19. §    (1)    A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. 
    (2)    A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az 
igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet 
űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki. 
    (3)    Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató 
felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. 
    (4)    A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott 
előírásokat megtartani. 
    (5)    A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére 
való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem 
kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti. 



 

12. Vegyes és záró rendelkezések 

 

20.§    (1)    E rendelet alkalmazásában Bodrog közigazgatási területén ha természetes személy, jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely 
a.)    a helyi közszolgáltatással ellátott területen e rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi 
igénybe; 
b.)    a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem e rendeletben szereplő szabványos és a 
használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel végzi; 
c.)    a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 
hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek – 
rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, és 
azt szétszórja; 
d.)    az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig 
környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja; 
e.)    a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított 
idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe 
helyez el; 
f.)    hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő 
időpontban helyez ki; 
g.)    a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot bedöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban meghatározott 
veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben helyezi el; 
h.)    a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a 
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, maró lúg, forró hamu), a 
gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, 
testi épségét, egészségét; 
i.)    háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben 
helyezi el; 
j.)    az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a 
szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik; 
k.)    lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor; 
l.)    az adott övezetre meghatározottól eltérő napon helyezi ki az ingatlan elé az útpadkára, annak hiányában 
a közterületre a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat és egyéb lomokat; 
m.)    a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség szerint nem 
gondoskodik, 
és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek a közösségi együttélés alapvető 
szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 
    (2)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével 
szemben 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően. 
    (3)    A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Hetesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 11743002-15807274 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, az első fokú 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. 
    (4)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt 
lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha 
azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 
    (5)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti 
hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti 
kérelmet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani. 



    (6)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével 
szemben a közigazgatási hatósági eljárás 
a)    valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a cselekmény elkövetésétől, 
b)    mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c)    jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 
belül indítható. 
(7)    A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, 
mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható. 
(8)    A (7) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a 
szabályszegő 
a.)    igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, 
közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy 
b.)    rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el e rendeletben előírt kötelezettség teljesítését. 
(9)    Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben 
tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés 
szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről. 
(10)    A (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő 
visszatartó hatás várható. 

21. §    (1)    E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 
(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a közterületek, ingatlanok tisztántartásáról, a 
települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról, a közterületen való szeszes ital fogyasztásáról, a 
közterületek közterület használati díjáról szóló 9/1997. (IX.02.) számú önkormányzati rendelet 4. § - 11. §-
ai. 
(3)    Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
Bodrog, 2014. június 19. 

 
    Sütő Ervinné                                                                                   dr. Lukács Zoltán 
    polgármester                                                                                        jegyző 

 

Záradék: 
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Böhönye Község Önkormányzatának  
24/2013 (IX.30.) számú önkormányzati rendelete  

A települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztasági előírásokról 
 

(Egységes szerkezet, hatályos 2016.05.28-től) 
 
 

Böhönye Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) pontja, valamint 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 
valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:  

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
1. A rendelet hatálya 

1.§ 
 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a település közigazgatási területén levő 
ingatlanokon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött ártalmatlanításra, hasznosításra, 
valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására, és a begyűjtött hulladékhasznosításra 
történő átadására terjed ki.  
(2) A rendelet területi hatálya: Böhönye község közigazgatási területére terjed ki.  
 (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és 
használójára,(továbbiakban: ingatlantulajdonos,) és az ingatlantulajdonos hulladéktermelőre 
vagy birtokosra.   
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya: a veszélyes hulladékokra, és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre, és a velük összefüggő tevékenységre.  
(5) Kötelező közszolgáltatást nem kell igénybe venni azokon a beépítetlen ingatlanokon, 
amelyeken hulladék nem keletkezik, és nem gyűlik fel.  
 

2. Értelmező rendelkezések 
2.§ 

 
1. biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból, közterületek fáiról, cserjéiről bokrairól 
származó vagy kerti hulladék, beleértve az avarhulladékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és 
faágat is; 
2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott közfeladat 
ellátására létrejött jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a hulladékról 
szóló törvényben -a 2012. évi CLXXXV. tv.- (a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint 
ingatlantulajdonosnak minősül; 
3. közterület-használati hozzájárulás jogosultja: a közterület rendeltetéstől eltérő használatára 
engedély vagy hozzájárulás birtokában jogosult személy vagy szerv, aki, vagy amely a 
közterületi ingatlan, ingatlanrész használójaként a Ht.-ben meghatározottak szerint 
ingatlantulajdonosnak minősül; 
4. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a közszolgáltatási szerződés részét 
képező azon közszolgáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek közszolgáltatóra és a szolgáltatás 
igénybevevőjére vonatkozó szabályait 
5. tisztán tartás: A közterületek rendszeres gondozás, gyomtalanítása, tisztítása, a 10 cm-nél 
nagyobb fű lenyírása és összegyűjtése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
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anyagok és más hulladékok pl. föld, kő, fa, törmelék stb. eltávolítása, a belterületi közút, 
továbbá a járda hó és síkosság mentesítése, pormentesítése. 
6. Avar: lombhullató növények elszáradt levelei. 
7. Ingatlantulajdonos: a vonatkozó jogszabályban meghatározott és az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyzett azon tulajdonos, természetes, vagy jogi személy, aki az adott 
ingatlant használja, továbbá az ingatlant bármilyen jogcímen használó természetes vagy jogi 
személy. 

 
II. fejezet 

A szolgáltatás alanyai 
3. A kötelező közszolgáltató megjelölése 

3.§ 
 

(1)  A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 
valamint a szolgáltatás folyamatosságát Böhönye község közigazgatási területén KVG ZRT. – 
kötelező közszolgáltatóként biztosítja.  
(2) A kötelező közszolgáltató tevékenysége az önkormányzattal kötött közszolgáltatási 
szerződésén alapszik. A kötelező közszolgáltatási tevékenység időtartamát a közszolgáltatási 
szerződés határozza meg. 
  

4.Az ingatlanhasználó és annak kötelezettségei 
4.§ 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.   
(2) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak 
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék 
mennyiségét alacsony szinten tartsa. 
(3) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 
gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint 
átadja. 
(4) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, üveg és műanyag 
hulladékokat hulladékgyűjtő szigeteken helyezheti el.  
(5) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak 
kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, de e hulladékait a Közszolgáltató 
részére is átadhatja.  
(6) A (4) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy 
ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait átvételi pontra, és ott a 
jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben 
elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató 
részére megfizette. 
(6) Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos a biohulladékát nem 
komposztálja, akkor műanyag zsákban elkülönítetten gyűjti és a Közszolgáltató részére 
átadja. 
(7) Az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól 
elkülönítve gyűjti. 
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III. fejezet 
A közszolgáltatás 

3. A közszolgáltatás tartalma 
5. § 

 
A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a)  az ingatlantulajdonos által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes 
hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
b) a Böhönyei Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak 
szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
b) az ingatlantulajdonos által e rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék 
gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
d) a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a 
lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő 
létesítményekbe való szállítására; 
e) a természetes személy ingatlantulajdonos háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött 
veszélyes hulladékának a lomtalanítás alkalmával történő külön gyűjtésére és e hulladék 
hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
f)  hulladékgyűjtő szigetek  üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött 
hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

 
6. § 

 
A közszolgáltatás nem terjed ki a természetes személy ingatlantulajdonosoknál keletkező és a 
közszolgáltató által meghatározottak szerint a külön szerződés keretében külön díjazás mellett 
a Közszolgáltató által átvett: 
a) építési és bontási hulladék, 
b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék, 
c) elem-és akkumulátor hulladék, 
d) gumiabroncs hulladék, 
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék,gyűjtésére és kezelésére. 
 

4. A közszolgáltatási szerződés 
7. § 

 
A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, valamint az 
önkormányzat a böhönyei önkormányzati portálon közzé teszi. 

 
8. § 

 
A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben és a 317/2013. (VIII.28.) Korm. r. 3.§-ában 
meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a.) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; 
b.) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat; 
c.) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és 
adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját; 
d.) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztetheti; 
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5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

9. § 
 
Az önkormányzat a közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés során a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére vonatkozó 
információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek betekintést biztosítani, 
továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, elemzést szolgáltatni. 
 

10. § 
 
Az Önkormányzat: 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a 
Közszolgáltató számára átadja; 
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 
közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti; 
c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint 
kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli. 
 

6. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
11. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon hulladék 
gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. 
(2) Az ingatlantulajdonos részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött biohulladék 
gyűjtésére szolgáló műanyag zsákot a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán illetve, az 
önkormányzat kommunális csoportjánál biztosítja. 
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet az 
ingatlanon várhatóan keletkező települési hulladék mennyiségnek megfelelő e rendelet 
szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt a Közszolgáltató észleli, akkor a 
Közszolgáltató köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására 
felszólítást küldeni. 
(4) Ha az ingatlantulajdonos természetes személy, társasház az e rendelet szerinti bejelentési 
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli 
értesítése mellett –az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 60 literes, vagy az 
ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő 
gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az 
időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 
(5) Ha az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, az e rendelet szerinti 
bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a Közszolgáltató-az ingatlantulajdonos egyidejű 
írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 60 literes, vagy az ingatlantulajdonos által 
ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését 
vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan 
tulajdonosa, a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 
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12. § 
 
A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen 
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az 
ingatlantulajdonos bejelentése alapján gondoskodik. 
 

 
13. § 

 
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges: 
a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi; 
b) rekultivációs, és jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt egyéb pénzügyi fedezetet 
folyamatosan biztosítja; 
c) megfelelő mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és 
fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza; 
d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert 
fejlesztési hányad erejéig. 
(2) A Közszolgáltató: 
a) más önkormányzat megbízásából végzett közszolgáltatási tevékenységét pénzügyi és 
lehetőség szerint műszaki tekintetben a községben végzett tevékenységétől elkülöníti; 
b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a 
jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszer 
c) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről évente 
közszolgáltatási beszámolót készít, és azt a számviteli beszámoló tulajdonos általi elfogadását 
követő 30 napon belül-az Önkormányzat részére megküldi. A közszolgáltatási tájékoztató és a 
beszámoló tartalmi és formai követelményeit a közszolgáltatási szerződés határozza meg; 
d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének és egyéb, közszolgáltatást érintő 
fejlesztési terveinek elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik, és a 
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét –a környezetvédelmi hatóság által történő 
elfogadását követő 30 napon belül- az Önkormányzatnak megküldi; 
e) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és 
tájékoztatási rendszert működtet; 
f)a közszolgáltatási szerződés részét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
üzletszabályzatot készít, amely tartalmazza legalább a Közszolgáltató és a közszolgáltatást 
igénybe vevő közötti-jogszabályban nem rendezett-egyéb jogokat és kötelezettségeket, így 
különösen: 
fa) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát; 
fb) a Közszolgáltató cégazonosító adatait; 
fc) a közszolgáltatás rendjét és annak közzétételi módját; 
fd) az ügyfélszolgálat rendjét; 
fe) az ügyfél tájékoztatás módját; 
ff) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő formanyomtatványokat; 
fg) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét; 
fh) a közszolgáltatás felfüggesztésével, szüneteltetésével, korlátozásával kapcsolatos rendet; 
fi) a közszolgáltatással kapcsolatos, a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket érintő 
jogszabályok kompilációját (rendezett gyűjteményét). 
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14. § 
 
A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett, vagy felajánlott 
közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonostól a vonatkozó jogszabályi előírások szerint szedi 
be.  

 
15. § 

 
A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező 
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony 
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt 
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató jogosult egyes, a 
közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót 
megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott 
személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek 
átadni. 

 
7. Az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei 
16. § 

 
Az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást - ha a fogyasztó 
kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg - az e rendeletben meghatározott 
gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltató 
részére rendszeresen átadja. 
 

17. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet. 
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az 
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési 
vegyes hulladék nem keletkezik. 
 

18. § 
 
(1) A természetes személy ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az 
ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számáról, és számának az ingatlanon 
várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén, e 
rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal. 
(2) A nem természetes személy ingatlantulajdonos, valamint az egyéni vállalkozó a 
közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a közszolgáltató részére, 
e rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal. 
(3) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás 
vagy egyéb ok- különösen a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás-folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
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19. § 
 
(1) Szünetel a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan 
legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. 
(2) A szünetelésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a 
Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal 
megelőzően. 
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a 
hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti. 
 

20. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által rendelkezésére 
bocsátott és a Közszolgáltató vagy az Önkormányzat tulajdonát képező hulladékgyűjtő edényt 
átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja. 
(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodik az általa birtokba vett hulladékgyűjtő edények 
rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, 
valamint környezetük tisztántartásáról. 
(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt 
keletkezett kárért az ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint felel, a Közszolgáltató a 
kár észlelését követő 40 napon belül írásban felszólítja az ingatlantulajdonost a kár 
megtérítésére. 
 

IV. fejezet A közszolgáltatás díj megfizetésének módja 
9. A közszolgáltatási díj megfizetése 

21. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat 
utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött 
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti. 
(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az 
ingatlantulajdonosokat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és 
egyidejűleg honlapján tájékoztatja. 
(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a 
Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. 
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi. 
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az 
ingatlantulajdonos-e rendeletben meghatározott kivételekkel - akkor is köteles 
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közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlan 
tulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.  
(7) Nem kell díjat fizetni e rendelet 19 §(1)(2), és (3)bekezdései alapján a  szüneteltetésre 
vonatkozó előírások  teljesülése esetén,valamint az 1.§ (5)  bekezdésében megjelölt 
ingatlanokra.  
 

V. Fejezet 
A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés 

10. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 
22. § 

 
(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására az 
edényt üríthetővé és használhatóvá teszi. 
(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes 
anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy 
mások életét, testi épségét, egészségét. 
(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő 
hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron 
gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék. 

 
23. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása mellett a 
gyűjtőedényhez tömörítő berendezést a gyűjtőedény sérelme nélkül alkalmazhat. 
(2) A műanyag hulladék tömörítéséhez kézi tömörítő külön hozzájárulás nélkül alkalmazható. 

 
24. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy 
zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy 
állatok ne férjenek hozzá. 
(2) Gyűjtőedényt közterületen tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati 
hozzájárulás alapján lehet. 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a 
konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja. 
(4) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. 
(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt, a biohulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő 
zsákot, és a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat legfeljebb a szállítási 
napot megelőző napon, 20 órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett 
elhelyezést. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatóval ettől eltérő megállapodást is köthet. 
(6) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való 
átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja 
igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek 
külön megállapodást kötnek. 
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(7) Az ingatlantulajdonos -a közszolgáltatás körébe tartozó - települési hulladékát kizárólag a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban, a 
biohulladékok esetében gyűjtőzsákban helyezi el. 
(8) Az ingatlantulajdonos a hulladékot a gyűjtőedényben, biohulladékok esetében a 
hulladékgyűjtő zsákban úgy helyezi el, hogy az, az edény, zsák mozgatásakor, valamint a 
gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az 
ingatlantulajdonos a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. 
(9) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és összekötözött faág, lomtalanításkor 
kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
(10) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a 
Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza 
(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület 
szennyezése. 
 

25. § 
 
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a Közszolgáltatótól átvett 
gyűjtőedényben kerül kihelyezésre; 
b) a biohulladék esetén nem a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban 
kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy a vastagabb faágak 1 méteresnél nagyobb 
darabokban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezésre; 
c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az 
ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető; 
d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás 
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során 
veszélyeztetheti a környezetet; 
e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes,vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak; 
f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó 
hulladékot tartalmaz; 
g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a 
hulladék szóródása nélkül nem lehetséges. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és 
felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére. 
 

11. A vegyes hulladék gyűjtése 
26. § 

 
(1) A háztartási vegyes hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának 
meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de 
legkevesebb 2,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 
(2) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények 
típusát, minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakra 
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figyelemmel állapítja meg az ingatlantulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiség 
és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az 
ingatlantulajdonos igényeit is. 
(3) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti falusias lakóterületen heti egy 
alkalom. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb 
feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. 
(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege 
a)  60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 10 kg, 
b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg, 
d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg, 
e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 140 kg, 
f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 200 kg, 
g) gyűjtőzsák esetében                      legfeljebb 10 kg.  
(5) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett 
gyűjtőedények űrtartalmát, vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömegét, akkor a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonos értesítésével egyidejűleg jogosult 
a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti 
gyűjtőedényt, 
b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát; 
(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 
tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tömegét akkor is, ha 
azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén 
belül kerül sor. 
(7) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál három nappal korábban 
bejelenti a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget 
jelentősen meghaladó mennyiségű vegyes hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján 
a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék 
adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, 
vagy további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az 
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, valamint a többletszolgáltatást teljesíti, az 
ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizeti. 
(8) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott 
gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (7) bekezdésben írt 
bejelentési kötelezettségét, vagy a hulladékot nem a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben 
gyűjti, akkor a Közszolgáltató az így átadott, vagy a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék 
elszállítását díjfizetés ellenében végzi, feltéve, hogy erre az adott területen alkalmazott 
technológia lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről annak megfelelő dokumentálása 
mellett és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
egyidejűleg értesíti. A többletdíjat a számlán külön kell feltüntetni. 
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26/A § 
 
(1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak 
biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
választhasson. 
 
(2)A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
– az (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére 
legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert 
nem haladja meg. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési 
önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 
 
(4) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg 
az (2) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító 
jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett 
egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti. 
 
(5) 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 ingatlant használó természetes személyek számát, valamint 
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot, 
d) az érintett ingatlant használó természetes személy (2) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha 
van ilyen személy) 

 
27. § 

 
(1) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladék került elhelyezésre, 
akkor a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését megfelelően 
dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok 
betartására. 
(2) Ha a Közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az 
ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék gyűjtésének szabályait 
sérti oly módon, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes 
hulladékot helyez el, a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésszabályainak megsértését 
dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldi a fővárosi főjegyző részére,és 
kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását. 
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28. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező nem komposztált 
biohulladékokat: 
a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a Közszolgáltató logójával 
ellátott,műanyag zsákba; 
b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre érvényes 
avar és lombhulladék gyűjtés napján helyezi ki. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött kerti avar és lomb térítésmentes elszállítására évente kétszer az 
önkormányzattal egyeztetett időpontban kerül sor.  
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten 
gyűjtött avar és lomb gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha  
azok gyűjtésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén 
belül kerül sor. 
(4) Amennyiben a zsákban nem avar és lomb került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az 
elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost 
felszólítja az elkülönítetten gyűjtendő avar és lomb gyűjtésére és kihelyezésére vonatkozó 
szabályok jövőbeni betartására. A Közszolgáltató az avar és lomb gyűjtésére szolgáló zsákban 
elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja el. Az 
ingatlantulajdonos a kezelés költségét a következő havi közszolgáltatási díj részeként, 
többletköltségként megfizeti. 
(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az 
ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly 
módon, hogy az avar és lomb gyűjtésére szolgáló zsákban nem biohulladékot helyez el, és ezt 
a Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató az elkülönített hulladék gyűjtés szabályainak 
megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldi a jegyző részére, és 
kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását 
 

11/A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
 

28/A § (1) A közszolgáltató házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést végez. 
(2) Az ingatlan használó köteles a szelektív hulladékgyűjtésre és a szelektíven gyűjtött 
hulladék külön kukában elhelyezésére és a szolgáltatónak való átadásra. 
(3) Az ingatlan használó a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra pakk, papír, fém 
hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott külön gyűjtő edényben elkülönítve 
gyűjteni köteles és e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére külön 
díjazás nélkül köteles átadni. 
(4) A szelektív hulladékgyűjtő edényzetben tilos elhelyezni üveget, élelmiszer 
maradványokat, dobozt, hungarocellt, étolajos flakont, zsíros szennyezett papírt, használt 
papír zsebkendőt, szalvétát, pelenkát, vegyszeres vagy zsíros flakont, video magnó kazettát, 
cd/dvd lemezt. 

12. Hulladékgyűjtő szigetek 
29. § 

(1) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék 
szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten -a Közszolgáltató 
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne 
szennyezzék. 
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és 
környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 
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13.Lomtalanítás 
 

30. § 
 
(1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a 
Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében -
külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. 
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. 
(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 
a) építési és bontási hulladék; 
b) gumiabroncs hulladék; 
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és üveg hulladék ; 
h)  biohulladék. 
(4) A lom hulladékot az ingatlantulajdonos elszállítás céljából a Közszolgáltató által 
hirdetmény útján, továbbá honlapján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki. 
(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

 
31. § 

 
Természetes személy ingatlantulajdonos a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött 
egyes, a Közszolgáltató által nevesített és honlapján közzétett veszélyes hulladékát a 
lomtalanítás alkalmával ideiglenes gyűjtőpontokon a Közszolgáltató részére átadhatja. 

 
14. Külterületi lakott helyekről történő hulladékgyűjtés szabályai  

32.§ 
 
A község külterületi lakott helyein élők hulladékukat a Kommunális csoport udvarára 
kihelyezett konténerbe az erre a célra rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák 
használatával helyezik el. A beszállítás a külterületi lakott helyen élő települési 
ingatlantulajdonosok kötelezettsége.  A közszolgáltató e konténereket települési 
hulladékszállítás keretében üríti ki.   
 

15. Elhagyott hulladék 
33. § 

 
Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék 
elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a 
hulladék elszállításáról és kezeléséről a kommunális csoport gondoskodik.   
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VI. fejezet A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás és - 
kezelés 

16. Hulladékok szállítása 
34.§ 

 
(1) A szilárd hulladékot a község területéről heti egy alkalommal kell elszállítani. A 
külterületi tulajdonosok hulladék átadásának helyét az önkormányzat állapítja meg.  
A hulladékszállítási napot a polgármester egyetértésével a szolgáltató állapítja meg, illetve 
módosítja, amelyről a lakosságot a helyben szokásos módon (honlap vagy kábeltelevízió, 
hirdetmény,) tájékoztatni kell 
(2) A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet csak a szállítási napon szabad a közút 
melletti közterületre kihelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozhassa, a biztonságot 
ne veszélyeztesse, a szállító pedig megközelíthesse. Az edényzetet az ürítést követően még 
aznap köteles a kihelyező az eredeti helyére visszahelyezni 
(3) A hulladékgyűjtő edényzetet rongálni, rendeltetésétől eltérő módon használni, a kukákból 
konténerekből hulladékot kiszórni, vagy fóliazsák nélkül mellé rakni tilos. 
(4) Megrongálódott, balesetveszélyes, és fedetlen gyűjtőedényt használni tilos. 
(5) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhető el a veszélyes hulladék, továbbá olyan 
tárgy, amely az edényzet ürítését végző dolgozók testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító 
jármű műszaki berendezéseit rongálja, illetve károsítja. 
 

17. A gyűjtést, és szállítást szolgáló eszközök szállítása, közegészségügyi és egyéb 
feltételek biztosítása 

 
35.§ 

 
(1) A kukák és konténerek rendszeres tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról és 
fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.  
(2)A kukákat és konténereket június 1-től augusztus 31-ig legalább 2 alkalommal ki kell 
mosni. A mosásról az ingatlan tulajdonos gondoskodik.  
(3)A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen továbbá természetes környezetben, 
így különösen a felszíni vizekben és a vizek mellett nem tisztítható. 
 

36. § 
 
A szolgáltató a szolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi 
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles 
ellátni. 
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18.A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása 
37. § 

 
(1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a szilárd hulladék elszállítását 
ha: 

a.) az nem a rendszeresített gyűjtőtartályban kerül átadásra, kivéve a lakosság által 
kihelyezett a  közszolgáltató logójával ellátott  fóliazsákot.  

b.) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának 
felróható okból – nem üríthető.  

c.) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés illetve a szállítás során a szállítást végző 
személyek, életében, testi épségében, egészégében, továbbá a járműben vagy 
berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás illetve ártalmatlanítás során 
veszélyeztetheti a környezetet.  

d.) A gyűjtőtartályban az engedélyezett tömeget meghaladó hulladékot helyeztek el 
e.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, 

folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, 
továbbá nem minősül jelen rendelet szabályi szerint települési szilárd hulladéknak.  

 
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a szolgáltató a tulajdonost, ha lehetséges szóban 
azonnal, ha nem akkor megtagadást követő napon írásban értesíti a hulladék elszállítása 
megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles 
megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. 

 
VII. fejezet 

A közterületek tisztántartása 
38. § 

 
(1)A közterületek – ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is, - szervezett 
rendszeres tisztántartása a községi önkormányzat feladata.  
(2)Az önkormányzat a közterületek rendszeres tisztántartásáról a kommunális csoport illetve 
külön megbízási szerződésben meghatározott személy útján köteles gondoskodni.  

 
39. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan előtt, sarokingatlan esetén az 
ingatlan előtti és melletti:  

a.) járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv valamint ha a járda mellett zöldsáv 
is van, vagy az ingatlan mellett csak zöldsáv van, úgy az úttestig terjedő teljes terület,  

b.) nyílt árok és ennek műtárgyai, a víz hordalékát összegyűjtő műtárgyak kivételével – 
valamint a kérelmére engedélyezett és az általa megvalósított zárt csapadékvíz 
elvezető tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról. Gondoskodni 
köteles a csapadékvíz nyílt árokban történő elfolyásának biztosításáról. 

(2) Amennyiben a tisztítandó terület terjedelmével kapcsolatban vita merül fel, úgy a 
polgármester dönt.  

(3) Közös tulajdonban álló épületek, ingatlanok, továbbá a különtulajdonú lakások esetében a 
tulajdonostársak kötelessége egyetemleges az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 
ellátásáért.  
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(4) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, 
ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani, és az ott keletkezett hulladékot 
eltávolítani.  

(5) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, 
vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, 
majd nap közben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni.  

 
40. § 

 
Az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság mentesítésére homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak 
használható. Bomló szerves anyag, szennyező vagy burkolatra káros anyag, (pl: só) nem 
alkalmazható, alkalmazásuk tilos.  

 
41. § 

 
(1) Böhönye község közigazgatási területén a közterülteken a szeszes ital fogyasztása tilos.  
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül közterületnek és a tilalom nem 
vonatkozik:  

a.) a vendéglátó egységnek az ön kormányzattal kötött közterülethasználati megállapodás 
alapján használt teraszra, kerthelyiségre, közterületre.  

b.) A községi rendezvények során (búcsú, majális, falunap egyéb ünnep vagy rendezvény) 
a rendezvény területén felállított sátrak, elárusító pavilonok környékére, a rendezvény 
helyszínére.  

 
42. § 

 
(1) A közterületek burkolatát, berendezési tárgyát, forgalomszabályozó berendezéseit, 
jelzéseit, növényzetét, az ingatlanok falát és kerítését beszennyezni tilos.  
(2) Aki a közterületet szándékosan vagy gondatlanul szennyezi, köteles a szennyező anyagot 
– felszólítás nélkül – saját költségén eltávolítani, vagy eltávolíttatni.  
 

42/A. § 
 
(1) A környezetvédelmi, közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében 
a tulajdonos (bérlő) köteles az ingatlana egész területének tisztaságáról, gyommentesítéséről 
gondoskodni.  
 
(2) Aki az e rendelet 38.§ - 42/A.§ (1) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegi és a 
cselekmény vagy a mulasztás nem tartozik más jogszabályi rendelkezés hatálya alá, tiltott 
közösségellenes magatartást tanúsít és 50.000. Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150.000. 
Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
(3) E rendeltben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban és a 
végrehajtás ügyében átruházott önkormányzati hatáskörben a jegyző jár el.”  
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VIII. fejezet 

Avar és kerti hulladék égetése 
43. § 

 
(1) A község belterületén illetve a családi házas ingatlanokon avar-és kerti hulladék égetése a 
nyári időszakban (április 15-től október 15-ig) 9.00 órától 20.00 óráig, téli időszakban 
(október 16-tól április 14-ig) 8.00 órától 15.00 óráig, a vasár-és ünnepnapok kivételével az 
alábbiak betartásával végezhető. 

 
a) a szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy 

robbanásveszélyt ne jelentsen.  
b) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra 

szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.  
c) A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket illetve felszereléseket kell 

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.  

(2) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.  
 

IX. fejezet  
A gyűjtést, és szállítást szolgáló eszközök szállítása, közegészségügyi és egyéb 

feltételek biztosítása. 
 

19.A hulladékra és a közterületekre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések 

44. § 
 

(1) A hulladék gyűjtésével és elszállításával, továbbá a közterületek rendjével kapcsolatos 
kötelezettségek ellenőrzését a jegyző által megbízott hivatali dolgozók végzik.  
(2) A község egész területére kiterjedő folyamatos ellenőrzések során figyelemmel kell 
kísérni: 

a.) a közterület rendjét, tisztaságát, 
b.) a magánszemélyek gazdálkodó szervek, jogi személye, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek háztartási, egyéb szilárd hulladék gyűjtésére, tárolására, és 
elszállítására vonatkozó kötelezettségük betartását.  
c.) A hulladékgyűjtő edény meglétét, tárolási helyét, állagát, rendeltetésszerű használatát, 
tisztaságát. 
d.) A hulladékot szállító kötelezettségeinek betartását.  
 

(3) A jegyző által az (1) bekezdés szerint megbízott dolgozók az ellenőrzés során tett 
intézkedésekről az ellenőrzés napját követő munkanapon tájékoztatják a jegyzőt, aki dönt a 
további intézkedés szükségességéről.  
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X. fejezet 

Záró és vegyes rendelkezések 
45.§ 

 
(1) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba  
(2) Hatálybalépésével hatályát veszti Böhönye Község Önkormányzatának 16/2003 (XII.30.) 
számú, 14/2011.(XII.9.), és a 12/2012. (V.30.) számú rendeletei.  
 
 
 

kmf 
 
 
 
 

Zsoldos Márta Piroska    Vezér Ákos 
        polgármester         jegyző 
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1. számú melléklet a 24/2013. (IX.30.) rendelethez 

 
Használható edényzetek 

 
a.) 60 literes gyűjtőedény  
b.) 110 literes gyűjtőedény , 
c.)120 literes gyűjtőedény , 
d.) 240 literes gyűjtőedény  
e.) 770 literes gyűjtőedény 
f.) 1100 literes gyűjtőedény  
 
 

2. számú melléklet a 24/ 2013. (IX.30.) rendelthez 
 

A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése 
 
1 db. négy frakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget (papír, műanyag, üveg, fém):  
 

1.) Böhönye, Kossuth L. utca – Fő utca kereszteződése (piactér) 
 
 

4 db. három frakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget (papír, műanyag, üveg):  
 
1.) Diófa utca- Széchenyi utca kereszteződése (Fekete féle vegyesbolt) 

 
2.) Bethlen G. utca - Dr. Forbáth I. utca kereszteződése  

 
3.) 68. számú főútvonal – Vásártér utca kereszteződése  
 
4.) 61. számú főútvonal mellett – a TÜZÉP-pel szemközti területen  

 
 

3. számú melléklet a 24/2013.(IX. 30.) számú rendelethez 
 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos és egyéni vállalkozó 
Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza: 

 
1. azonosító (meglévő Ügyfél esetén) 
2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; 
bankszámlaszáma) 
3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; e-mail címe; telefonszáma) 
4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.) 
5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület 
megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók) 
6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület 
megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók) 
7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése) 
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8. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1100 
literes/db 120 literes hulladékgyűjtő tartályt nem biztosít.) 
9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)nap/ 
11. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti 
szerződés/cégkivonat/vállalkozói igazolvány/aláírási címpéldány másolat 
 
 

4. számú melléklet a 24/2013. (IX. 30.) számú rendelethez  
 

A természetes személy ingatlantulajdonos Közszolgáltató részére történő bejelentése 
tartalmazza: 

1. azonosító (meglévő Ügyfél esetén) 
2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e-
mail címe; telefonszáma) 
3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hsz., hrsz.) 
4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület 
megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hsz, hrsz.; postafiók) 
5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület 
megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó,hsz, hrsz.; postafiók) 
6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése) 
7. A megrendelt gyűjtőedény(ek) adatai (db60, literes 110 literes/db 120 literes/db 240 
literes/db 1110 literes/db 120 literes  
8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét) 
9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok 
beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja) 
10. Lakásban lakók száma: 
11. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti szerződés 
másolata 

 
 

5. melléklet a 24/2013. (IX. 30.) számú rendelethez 
 

KÉRELEM 
HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

SZÜNETELTETÉSE IRÁNT 
 

Jelen kérelem mellékletét képezi a szüneteltetés feltételeit tartalmazó közszolgáltatói írásbeli 
tájékoztatás. A kérelem kitöltése előtt kérjük figyelmesen elolvasni! 
 
SZERZŐDÉSSZÁM  
 

 

FOGYASZTÁSI HELY  
 

 

PARTNERKÓD  
 
 
A szüneteltetéssel érintett ingatlan címe: 
………………………………………………………………………………………………… 
irányítószám város/község utca házszám 
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Kérelmező ingatlan-tulajdonos  
Neve  
Születési ideje  
Anyja neve  
Telefonszáma  
Levelezési címe, tartózkodási helye  
  
 
Mint a kérelemmel érintett ingatlan tulajdonosa ezúton kérem a 
Közszolgáltatót, hogy a fenti ingatlanon a hulladék kezelési közszolgáltatást szüneteltetni 
szíveskedjen      év       hó       nap -tól        év     hó    nap-ig  
A szüneteltetés jogalapjának igazolása a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában  
/a közszolgáltató tölti ki/  
 
Vízmérő gyári száma   
Vízmérő  állása ( nyitó )  
Leolvasás dátuma   
aláírás pecsét  
 
 
 
 

 

Vízmérő gyári száma   
Vízmérő állása (záró)  
Leolvasás dátuma   
Aláírás pecsét 
 
 
 
 
 

 

 
Tulajdonosi nyilatkozat  
Alulírott ingatlan-tulajdonos büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton kijelentem, hogy a 
hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó írásos tájékoztatást a 
Közszolgáltatótól a jelen nyomtatvány kitöltését megelőzően átvettem, az abban foglaltakat 
megértettem és tudomásul vettem.  
Kijelentem, hogy a tulajdonomat képező, szüneteltetéssel érintett ingatlan 60 napot 
meghaladó időtartamban lakatlan, az ingatlant semmilyen módon (bérlet, szívességi 
lakáshasználat, stb.) nem hasznosítom. Kijelentem továbbá, hogy a szüneteltetés kezdő idő 
pontjáig a tárolóedényzetet……..-on leadom.  
Amennyiben a szüneteltetés időtartamának lejárta előtt az ingatlan lakottá válik, úgy e tényt 
haladéktalanul közlöm a közszolgáltatóval. E változás-bejelentési kötelezettségem 
elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségem keletkezik.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a víz közmű közüzemi igazolás a szüneteltetés 
jogalapjának fennállását nem támasztják alá, úgy a szüneteltetés teljes időtartamára külön 
eljárási díjjal növelt összegű közszolgáltatási díj megfizetésére vagyok köteles .  
Dátum: ................................  
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                                                                    Kérelmező aláírása  
 
 
Nyilatkozat : 
Alulírott ……… jegyző igazolom, hogy a lakás üres, nem lakott . 
 
 
Dátum                                                          ………………………………. 
                                                                                                  Jegyző  
 





















       
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 
Hatályos:2017-12-15 -tól 
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 
a települési hulladékgazdálkodásról  
 

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról  

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Büssü Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

 



(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 

 

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 



4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 



napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

 



(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 



(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 



b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

 

12. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 



 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 



    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Záró rendelkezések 

16. § 

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016.(VIII.11.) számú 
önkormányzati rendelet. 

 

Szegvári József sk.                                                         Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk. 

polgármester                                                                                  jegyző 

 

Záradék 

A  rendelet kihirdetésre került 2017. december  14-én. 

 

                                                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 

                                                                                                     jegyző 
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Cserénfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Cserénfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 

Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Cserénfa 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Cserénfa község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 

2. Fogalmi meghatározások 

4. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

2. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése 

(2)          E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet és az 



egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Kormányrendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

5. § 

(1) Cserénfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi közszolgáltatás 
útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Cserénfa község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztarsási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti egy alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtését, 
elszállítását és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 



g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

(1)  Cserénfa község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 
közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Cserénfa Község Önkormányzata 
is.  

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről vagy bérletéről és 
elszállításáról a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel 
közös edényekben nem helyezhető el. 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 



(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetők el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Cserénfa 158/2 hrsz.) 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

1. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 

9. §. 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

8. Zöldhulladék 

10.§ 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 



(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre külön önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. 

9. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

11. § 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló Szerv)   a számlázáskor érvényesíti. 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 



(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

12. § 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni.    

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

10.Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

13. § 



(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot e rendelet 1.  mellékletében szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2) A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 
1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező 

(4) A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem 
fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag 
akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig jogszerűen használta. 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan 
csak közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

(7) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

14. §. 

(1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(2) A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 



(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(7) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

(9) A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

11. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

15. § 

 (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2 ) A díj megfizethető csekken, átutalással a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

(3) Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

16. §. 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 



változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi 
Kirendeltségén Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a közszolgáltató 
székhelyén lehet beadni. 

12. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

17. §. 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

                                                   

III. fejezet 



                 Záró rendelkezések 

18. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Cserénfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 
települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 Papp Lajos                                                                                   Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                                                 jegyző                     
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Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2015-04-01 -tól 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról  
 

 

 

Csibrák  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) 
bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével, 
a  következőket rendeli el. 

 

 

A rendelet célja 

 

1./ Csibrák  település lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása, a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

2./ Hosszú távú cél  a település környezetszennyezésének minimalizálása, a képződött hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb mértékű 
hasznosítása, és a  kelezett hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása. 

3./ a településre vonatkozó olyan szabályok megalkotása, amelyek meghatározzák a közterületek, állami, 
önkormányzati ingatlanok területeinek tisztántartását szolgáló feladatokat. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1.§. 

 

 (1)  A rendelet hatálya Csibrák  Község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a 
köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki. 

 



(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a radioaktív hulladékra, a gazdálkodó 
szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő ürítése, melyet 
valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni; 

 

2. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző 
fajtájú, elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött háztartási hulladék (papír, műanyag, üveg) begyűjtésére 
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel; 

 

3. ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakás vagy lakás céljára használt épület, a 
többlakásos lakóépület, üdülőingatlan (üdülés, pihenés céljait szolgáló épület) és a hozzá tartozó telek; 

 

4. szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladék: a rendszeres hulladékgyűjtés keretében a regisztrált edény 
méretét vagy a szerződött mennyiséget meghaladó hulladék; 

 

5. típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított 
tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak; 

 

6. zöldhulladék: az ingatlanok növényzettel fedett területeinek gondozása, művelése során keletkező szerves 
hulladék, kaszálék, fanyesedék, falomb, egyéb növényi eredetű hulladék. 

 

(2) A rendelet értelmezése során az (1) bekezdésben meghatározott fogalom-meghatározások mellett a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) fogalom-meghatározásait kell 
alkalmazni. 

 

II. Fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 



1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

3. § 

(1) Csibrák  Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását – a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását, ártalommentes 
elhelyezését és kezelését, a hulladék szelektív gyűjtését – kötelező helyi közszolgáltatásként a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni és a közszolgáltatás 
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(3) A közszolgáltatás igénybe vétele a Csibrák  Község közigazgatási területén lévő lakóingatlanok 
használói részére – a közszolgáltatás szüneteltetése időtartamának kivételével – egész  évben, az időlegesen 
használt ingatlanok esetében használatuk idejére kötelező. 

 

(4) A környezetvédelem, a község tisztaságának növelése érdekében az önkormányzat biztosítja az 
elkülönített gyűjtést. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése a hulladékgyűjtő szigeteken történik. 
Az elhelyezésért díjat fizetni nem kell. 

 

(5) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő 
módon elhelyezni, kezelni. 

 

(6) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható 
át a közszolgáltatónak. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. §. 

 

(1) Csibrák  Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-dunántúli 
Nonprofit KFT. Kaposvár, Áchim utca 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján 2015.június 30-ig. 

 

(2) A község területén keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, ártalmatlanítására, 
hasznosítására kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási  Társulás 
 kaposvári    Hulladéklerakó telepe. 



 

(3)Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőszigetek 
kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint 
biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, 
tárolásához és megközelítéséhez. 

 

5. §. 

(1) A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat, a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. A 
települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató heti egy  alkalommal köteles 
gondoskodni. A települési szilárd hulladék elszállítási napjának és idejének esetleges változásáról az 
önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedények vagy a közszolgáltató 
által rendszeresített műanyag zsák használata kötelező. 

 

(3) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőeszközben (gyűjtőedény, műanyag zsák) lehet az 
ingatlan bejárata előtti, vagy kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére 
könnyen felhelyezhető legyen. 

 

3. A közszolgáltatási szerződés 

6. §. 

 

 (1) A közszolgáltatás az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon 
összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban 
és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; a hulladéklerakó és a hulladék 
ártalmatlanítást szolgáló létesítmények működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent meghatározottak 
szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására terjed ki.  

 

(2) Az önkormányzat és a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
közszolgáltatási szerződést kötnek, melynek tartalmaznia kell: 

a. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, 
b. a közszolgáltatási szerződés tárgyát, 
c. a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet, 
d. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, időtartamát, 
e. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a kötelezően igénybe veendő űrméretű edényzet meghatározását, 

és darabszámát, a gyűjtés gyakoriságát, az ürítési napokat, 
f. a felek jogait és kötelezettségeit, 



g. a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, 
h. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
i. az irányadó jogszabályok megnevezését, 
j. polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölését. 

 

(3) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Ht. 37. § (1) bekezdésében, míg a közszolgáltató a 
Ht. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel. 

 

(4) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet. 

 

(5) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, 
hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen. 

 

7.§. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni és a 
közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak 
rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tároló edénnyel, 
amelynek használata kötelező. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó – ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett – nem tagadhatja meg a 
közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(4) A gyűjtőedényzet telítettsége esetén az alapszolgáltatást meghaladó mennyiségű, a gyűjtőedény 
űrtartalmát meghaladó többlethulladék elszállítására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználó, többletszolgáltatásként – a hulladék gyűjtésére alkalmas, a közszolgáltató által 
rendszeresített – műanyag zsák felhasználásával korlátlan mennyiségben jogosult. 

 

(5) Az ingatlanhasználó télen – szükség esetén – az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között 
legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak 
érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen 
történhessen. 



 

4. Személyes adatok kezelése 

8. §. 

 

 (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a következő személyes adatok kezelésére jogosult: 
a természetes személyazonosító adatok (név, születési helye, ideje, anyja neve) valamint a lakcím.  A 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatási 
tevékenységével összefüggő célra használhatja. 

 

(2) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást igénybevevő 
(ingatlanhasználó, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények 
érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

(4) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűnéséig, díjhátralék 
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 

 

(5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 

 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

9. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való 
átvételig az ingatlanon a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjteni, illetve e rendeletben 
meghatározott típus edényzetben tárolni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó további alapvető kötelezettsége: 

a. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe vegye, illetőleg a hulladékot a közszolgáltatónak átadja, és a közszolgáltatási 
díjat kiegyenlítse, 



b. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy mások életét, testi 
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét a lehető legalacsonyabb szinten tartsa. 

 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon 
keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a 
közszolgáltatást igénybevevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és lakcímét. 

 

(4) Az új használó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó köteles 
megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek. 

 

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen vagy 
beépített, de üres (nem lakott), illetőleg használaton kívüli ingatlana tekintetében, ahol senki nem 
tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

10. §. 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

(2) Az ingatlanhasználóknak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 
negyedévente, a közszolgáltató által megküldött számla alapján, a szolgáltatói szerződésben rögzített 
feltételek szerint kiegyenlíteni. 

 

(3) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék, késedelmi 
kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, a 
díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. § alapján kell eljárni. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
közszolgáltató válaszolni köteles. 

 



11. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal az ingatlanhasználat átmeneti megszűnésének időpontja előtt 
írásban kérheti a közszolgáltatótól a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül senki sem tartózkodik az 
ingatlanban, és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni, ennek során kérheti, 
hogy a szüneteltetést igénybe vevő ingatlanhasználó közüzemi számlákkal utólag igazolja a szüneteltetés 
tényét. 

 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt 
írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a 
közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az 
ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 

(5) Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a. a beépítetlen ingatlan esetében mindaddig, amíg az ingatlanon semmilyen emberi tartózkodás céljára 
alkalmas felépítmény nincs elhelyezve, 

b. a beépített, de üres (nem lakott), használaton kívüli ingatlan után, 
c. ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 

kötelezettségének. 

 

Az a-b) pontokban foglaltak fennállását az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatónál történő felhasználás 
céljából az önkormányzat igazolja. 

 

 

7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

12. §. 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos, a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő  ellátásáról. 

 



(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal úgy 
végezni, hogy hulladék se a szállítójárműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, 
ne porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő. 

 

(3) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a 
károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő javítási munkák 
időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a meghibásodás, károkozás a 
közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, illetőleg pótlása, illetve 
cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni 
és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatást meghaladó mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles 
elszállítani, ha az nem a saját emblémájával ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve. 

 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék 
elszállítását, ha 

a. nem e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben került kihelyezésre, 
b. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 

hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c. a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói 

csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

(7) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési hulladékot, amely nem e 
rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a megrendelés elfogadásától számított 3 
napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. 

 

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a közszolgáltató az 
ünnepnapon vagy munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a közszolgáltató köteles 
hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon 
eleget tenni. 

 

(9) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő 
szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a 
közszolgáltatótól. 

 

(10) Amennyiben a közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás 
ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni. 



 

8. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

 

13. §. 

(1) Az ingatlanhasználó hulladékát – a háztartás méretéhez igazodó méretű  gyűjtőedényben adja át a 
közszolgáltatónak. A gyűjtőedényzet beszerzése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(2)  A használható típus edényzet és űrmérete: 

a) 60 literes edényzet, 

b) 80 literes edényzet, 

c) 120 literes edényzet, 

d) 240 literes edényzet, 

e) 120 literes emblémázott műanyag zsák. 

 

14. §. 

 

 (1) Az ingatlanhasználó gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről 
gondoskodni,  valamint a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

(2) Bármilyen méretű gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében 
szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet. 

 

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az 
ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az önkormányzat polgármestere által 
kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra 
történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelessége. 

 



(5) A kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett 
gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(6) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor, ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi 
ürítést ne akadályozza. A gyűjtőedényzet és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó 
kötelessége. 

 

(7) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, 
zsiradék, folyékony, mérgező, gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet) amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, 
vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

 

(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 
befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, 
az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. 

 

9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra 

és a zöldhulladékra vonatkozó külön rendelkezések 

 

15. §. 

 

 (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználók részére a 
lomhulladék  kijelölt időszakon belüli elszállítását. A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását illetve 
hasznosítását a közszolgáltató végzi, az önkormányzat pedig a lomtalanításról a lakosságot a helyben 
szokásos módon tájékoztatja. 

 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a lomtalanítás meghirdetett napja előtti napon vagy a lomtalanítás 
napján helyezheti ki elszállítás céljából arra a közterületre , ahová egyébként a gyűjtőedény kihelyezése is 
történik vagy az önkormányzat által kijelölt más gyűjtőpontra.  

 

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 



(4) A zöldhulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

(5) A nem hasznosított zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a típus 
edényzetben. 

 

 

10. Az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések, 

elhagyott hulladék elszállítása 

16. §. 

 

(1) Az önkormányzat által létesített hulladékgyűjtő szigetek szolgálnak a papír, műanyag és az üveg 
szelektív gyűjtésére. A gyűjtőszigeteken elhelyezett konténerek ürítését a közszolgáltató havi 1 alkalommal 
térítésmentesen végzi. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék elkülönített gyűjtéséhez térítésmentesen jogosult igénybe 
venni a hulladékgyűjtő szigeteket. 

 

(3) A hulladékgyűjtő szigetekre az elkülönítetten gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési szilárd 
hulladékot vinni tilos. 

 

(4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat (pl. elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és 
festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, 
fénycsövet, izzólámpát) köteles a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró 
módon gyűjteni. Az ingatlanhasználó térítésmentesen jogosult a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Társulás  kaposvári hulladékudvarában elhelyezni az általa elkülönítetten összegyűjtött veszélyes 
hulladékot. 

 

11. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

 

17. §. 

 

 (1) A Ht. 39. (1) bekezdése szerint az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képződő települési 
hulladékot gyűjti, és azt   a (2)(3)bekezdésben foglalt kivétellel-a közszolgáltatónak  rendszeres 
időközönként átadja. 



 

(2) A Ht. 39.§.(3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet, ingatlan tulajdonos  a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről  31.§.(1) bekezdésben 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

(3) Amennyiben  a hulladékbirtokos a hulladékot másnak  átadja  - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében történő átadás kivételével -  meg kell  győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék 
szállítására, közvetítésére, kereskedelmére illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkezik,  vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 
megtörtént. 

 

(4) A Ht. 39.§.(2) bekezdésében foglaltakon túl  a hulladékbirtokos az ingatlanán keletkező  települési 
vegyes hulladék kezeléséről úgy is gondoskodhat, ha olyan szervezettel szállíttatja elé a hulladékát, aki a 
települési önkormányzattal kötött  hulladékgazdálkodási szerződés alapján végzi tevékenységét. 

 

 

III. Fejezet 

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal 

kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

18. §. 

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb 
gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett nem települési szilárd 
hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlanhasználónak a hulladékbirtokosra 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába 
kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa 

a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, 
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek 
megfizetésével teljesíti. 

 



(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék 
termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy 
összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító 
helyet kell igénybe venni. 

 

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a közszolgáltatón kívüli, 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 

 

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő 
ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból 
eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításából, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az 
eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni. 

 

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját 
szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa illetőleg az ingatlanhasználó az átvett illetve átadott 
hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – 
köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

 

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a 
kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát 
(üzemeltetőjét, használóját) is terheli. 

 

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a 
hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére. 

 

19. §. 

 

 Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza 
meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a 
megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő 
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a 
kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére a 
megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 

 

20. §. 

 



 (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg 
az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó 
jogszabályok szerint eljárni. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás illetve 
engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó 
időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos 
tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

 

(3) Közterületen kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék 
termelőjének, birtokosának illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet nevét, cégnevét, címét, 
telefonszámát és a konténer azonosítószámát. 

 

IV. Fejezet 

A köztisztaságra vonatkozó részletes szabályok 

1. Ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

21. §. 

 

 (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában 
foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni. 

 

(2) Az ingatlan használójának az (1) bekezdésen kívüli feladatai az ingatlan tisztántartásával kapcsolatosan a 
következők: 

a. a beépített, illetőleg beépítetlen ingatlan tisztán tartása, parlagfű és egyéb gyommentesítése, rendszeres 
gondozása, kaszálása, 

b. az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és 
gépjármű közlekedést biztosító) nyesése, 

c. az ingatlanon belül vagy a közterületen elhelyezett hulladéktároló edények környezetének tisztántartása, 
rendszeres takarítása, 

d. bontás, építés, felújítás, karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a 
kivitelező feladata, ha az nem azonos az ingatlan használójával. 

 

(3) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai keretében köteles az ingatlan 
közterülettel érintkező telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz, járda hiányában 1,5 m széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan 5 méteres 
körzetén belüli terület – beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz elvezető árkok és a 
kapubejáróknál kiépített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztántartására, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására, a járda vagy annak hiányában 



1,5 méter széles területsáv  hó- és síkosság-mentesítésére, az ingatlanja előtti járdát áttörő gaz kiirtására a 
burkolat rongálása nélkül. Az ingatlan előtti járdán vagy területsávon összegyűjtött hulladékot a háztartási 
hulladék szállítására szolgáló edényzetbe kell elhelyezni. 

 

(4) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, az 
önkormányzat hivatala jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és 
szabálysértési eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben. 

 

(5) A közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos. 

 

(6) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb növényzetet rongálni, 
beszennyezni tilos. 

 

(7) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő 
aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos. 

 

22. §. 

 

Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők: 

a. az önkormányzati tulajdonú közutak, lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül 
vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő 
elszállítása, 

b. a 21. § (3) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosi kötelezettségen túl a közterület burkolt 
felületeinek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése, 

c. az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, javítása, pótlása, 
d. a belterületen lévő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon 

elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása, 
e. közterületen lévő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás, 
f. belterületi vízgyűjtők és vízelvezető árkok, csatornák, valamint átereszek tisztántartása, 
g. az ingatlantulajdonosok által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap eltávolítása, elszállíttatása. 

 

2. Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás 

23. §. 

 

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával,  vagy  - 
lehetőleg -  környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) 
folyamatosan síkosság-mentessé kell tenni. 



 

24. §. 

 (1) A hó eltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő 
hely álljon rendelkezésre. 

 

(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a járda szélén kötelesek összegyűjteni. 

 

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint 
a kereszteződésben elhelyezni tilos. 

 

3. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és elárusító 

helyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

25. §. 

 

 A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más 
elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 méter széles sávot 
figyelembe véve) a használó köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani. 

 

4. Építési és bontási területek tisztántartása 

26. §. 

 

(1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szenny elterjedését 
meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. 

 

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az 
építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell. 

 

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul 
eltakarítani. 

 

5. Anyagok, áruk szállítása 



27. §. 

 

(1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító 
köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 

6. Zöldhulladékok ártalmatlanítása 

28. §. 

 

A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. A belterületen a zöldhulladék égetése tilos. 

 

7. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 

 

29. §. 

(1) A közterületen elhullott állati tetemek elszállíttatásáról, kóbor macskák, ebek befogásáról az 
önkormányzat hivatala  gondoskodik. 

 

(2) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. 

 

(3) Tilos, a közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása. 

 

(4) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható. 

 

(5) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék 
helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkezett hulladék közterületi 
hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezése tilos. 

 

(6) Szennyvizet, trágyalevelet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot 
közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos. 

 



 
 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

30. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Csibrák  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  9/2014.(V.30.) önkormányzati  rendelete. 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

(4) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2015. március 25. napján tartott ülésén alkotta meg. 

 

 

 

          Kardos János                                    Horváthné Tóth Valéria 

                        polgármester                                           Jegyző 

             

Z á r a d é k: 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Csibrák, 2015. március 31 

                                                 Horváthné Tóth Valéria 

                                                             Jegyző 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2016 (XI.25.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2016-11-26 -tól 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2016 (XI.25.) önkormányzati 
rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Csibrák  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. Törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével az 
alábbiak szerint módosítja. 

 

1.§. 

 

A rendelet 4.§.(1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) Csibrák Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-
Dunántúli  Hulladékkezelő Nonprofit KFT .  7400 Kaposvár, Áchim A. utca  2. 

 (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján . 

 

(2) A község területén keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására, hasznosítására kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Kapos-menti 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Kaposvári    Hulladéklerakó telepe. 

 

2. §. 

 

 A rendelet 7.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 



„(1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
(továbbiakban: közszolgáltatási díj) kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat az 
ingatlanhasználók az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint koordináló szervnek (a 
továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.  

3.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2016. november 22. napján tartott ülésén alkotta 
meg. 

 

 

 

Kardos  János                                  Horváthné Tóth Valéria 

 polgármester                                           Jegyző 

 

 

Z á r a d é k: 

 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Csibrák, 2016.november 25. 

Horváthné Tóth Valéria 

                                                                                   Jegyző 

 
 



Csoma község képviselő testületének 14/2017 (XI.16..) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2017-11-17 -tól 
Csoma község képviselő testületének 14/2017 (XI.16..) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékgazdálkodásról 
 

Csoma község képviselő-testületének 14/2017 (XI. 16.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Csoma Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Csoma Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 



(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 



(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 



az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. §  

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 



(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 



(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő 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. 

15. § 

 (1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 



 (2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Záró rendelkezések 

16. § 

 (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2016.(I.19.) számú 
önkormányzati rendelet. 

Csoma, 2017. nov. 16. 

Szűts András                                                   Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit 

polgármester                                                       jegyző 

Kihirdetve: 

2017. nov. 16.  19 óra 30 perckor. 

                                               Kaposvölgyiné jegyző 
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Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (VI.19.) önkormányzati rendelete 
A települési hulladékról és a közszolgáltatás szervezéséről  
 

      

Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Csombárd község közigazgatási területére. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint 
ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre. 
(3) A rendelet tárgyi hatálya a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki. 

(4)Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a 
velük összefüggő tevékenységekre. 

2. § E rendelet alkalmazásában 
a.)Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy 
üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója van vagy üdülésre, 
üdültetésre használják és települési hulladék rendszeresen keletkezik. 
b.)Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő 
edény, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, 
berendezés. 
c.)települési hulladék:  
ca.)háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, 
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a 
lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; 
cb.)háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz 
hasonló, 
d.)biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, 
éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő 
élelmiszer- és konyha 
e.)zöldhulladék: kerti hulladék, növényi maradvány, amely jellemzően a közigazgatási területén lévő 
belterület ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) kertjeiben, és jellemzően zöldfelületeken, vagy 
mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan keletkezik (pl: fű, fa, szőlővenyige, lomb, gyümölcsfa 
nyesedék) 
f.)Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 2012.évi 
CLXXXV. törvény szerinti minősített gazdálkodó szervezet, amely Csombárd Község Önkormányzatával 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 
2014. július 1. napjától Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim 
András u. 2. 



 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai 

 

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Hulladék Tv. 42. § (1) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre. 

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatás területe az önkormányzat teljes 
belterülete. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

 

5. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, közszolgáltatási szerződés alapján 
történik. 

(2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás 
bekövetkezte       előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában 
tájékoztatást nyújt. 

(3)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti 
szerződéses        jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye 
hozza létre. 

6. § (1)A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladékot (továbbiakban: vegyes hulladék) heti egy 
alkalommal kell elszállítani.  

(2)A hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a Közszolgáltató állapítja meg, illetve 
módosítja, amelyről       a lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
(3)A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik. 

(4)A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, 
                      közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el. 
(5)Az alkalmazható gyűjtőedények 
     a.)60 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
     b.)110/120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
     c.)a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 
(6)Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé az (5)   
    bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez. 

7. §(1)    A Közszolgáltató évi egy alkalommal térítésmentesen lakossági lomtalanítást végez, amelynek 
időpontjairól a lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 

(2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a 
Közszolgáltatónak 
(3)  Aki az (1) bekezdésben meghatározotton túl további lomtalanítást igényel, azt a Közszolgáltatóval 
kötött megállapodásban foglaltak szerint, térítési díj ellenében veheti igénybe. 
(4) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék 
biztonságos szállítására. 



(5) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás 
érdekében a közterületre kihelyez. 
(6) Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, 
gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék. 

(7) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyüjtőedényzet mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 
(8) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről 
a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat. 

 

4. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. § A közszolgáltató kötelessége, hogy: 

a.)a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról, 
b)a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése, 
c.)amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az 
edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről, 
d.)a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő 
zsák beszerzésére, 
e.)évente a 7. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő 
megszervezéséről és a lom elszállításáról, 
f.)az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 12. § szerint biztosítsa, 
g.)elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
feladatokat, így: 
ga.)hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása 
gb.)a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése, 
gc.)köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi 
fontos információt elhelyezni, 
h.)az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet 
érdemben 30 napon belül tájékoztassa. 

9. § A közszolgáltató joga, hogy: 
a.)a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék 
elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,  
b.)amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony 
hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, 
megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, 
c.)a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje, 
d.)megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében 
da) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas 
hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a 
hulladékot, 
e.)a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott 
módon felmondja. 

 

5. Az ingatlan használó jogai, kötelezettségei 



 

10.§ Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy: 
a.)amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem 
mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a 
szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni), 
b.)amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a 
változást követő 15 napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak,  
c.)az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével 
ca)gyűjtse a hulladékot, 
cb)a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja, 
cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a 
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést 
ne akadályozza, 
cd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a 
környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,  
d.)az EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat 
betartsa, ennek figyelembe vételével: 
da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot, 
db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon, 
dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről szükség 
szerint gondoskodjon, 
e.)a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot 
gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, 
elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre, 
f.)gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, 
és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a 
gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,  
g.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse 
h.)hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet alkalmas legyen a 
rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre. 

11. § Az ingatlanhasználó joga, hogy: 
a.)amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye 
b.)a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtő 
zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze, 
c.)az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély 
nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a 
közterületen tárolja, 
d.)hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a 
szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,  
e.)amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során 
történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem 
lehetséges cseréjét, 
f.)a hulladékgyűjtő edényzet méretére vonatkozó változtatási igényét a negyedévet megelőző hónap 15 
napjáig a közszolgáltatónak bejelentse 
g.)panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem 
elégedett. 

 



6. Az elkülönített hulladék gyűjtése 

 

12. § (1)Az ingatlanhasználó nem köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus 
elkülönített gyűjtésére. 
(2)Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy 
hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a szelektívgyűjtő pontokon elhelyezheti. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei 

 

13. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni 
a.)a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, 
b.)a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, 
c.)a teljesítés helyét pontos cím szerint, 
d.)az ürítés gyakoriságát és az ürítés ideje napok szerint 
(2)A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
a)a gyűjtőedény(-ek) használatának jogcíméről és módjáról, 
b)a közszolgáltatás díjáról és megfizetésének módjáról, 
c)a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 
d)az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 
e)polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. 

 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

14. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül 
a.)a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele – a 15. §-ban foglaltak kivételével – folyamatosan 
kötelező, 
b.)az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem 
kötelező. 
(2)Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben 
meghatározott módon lehet igénybe venni. 
(3)A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a 
változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a 
településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 

9. A közszolgáltatás szünetelése 

 

15.§(1)Szüneteltethető a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe-vétele azokon az 
ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 
(2)A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt 
kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 



(3)Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

(4)Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, 
úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék 
mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 

 

10. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,  

 

16. §(1)A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőedényzetek számának, az űrtartalom szerinti teli edényzetek egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések 
számának a szorzata. 
(2)A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az ingatlanhasználó által 
megadott es rendszeresen használt szabványos gyűjtőedényzetet, és a Közszolgáltató nyilvántartása szerinti 
ürítési gyakoriságot kell alapul venni. 
(3)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell 
eljárni. 

17.§ (1)Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését 
kell alkalmazni. 
(2)Állandó jelleggel lakott ingatlan után – a 15. §-ban foglaltak kivételével – éves díjat kötelesek fizetni az 
ingatlantulajdonosok. 
(3)Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente utólag köteles 
megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a 
számla tartalmazza. 

(4)Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál 
kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban 
válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja. 
(5)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles 
megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás 
bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére. 

18.§ A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor. 

 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

19. §(1)A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. 
(2)A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az 
igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet 
űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki. 
(3)Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, 
ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. 



(4)A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott 
előírásokat megtartani. 
(5)A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való 
kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, 
hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti. 

 

12. Vegyes és záró rendelkezések 

 

20.§ (1)E rendelet alkalmazásában Csombárd közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető 
szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezete, aki/amely: 
a.)a helyi közszolgáltatással ellátott területen e rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi 
igénybe. 

b.)a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem e rendeletben szereplő szabványos és a 
használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel végzi. 
c.)a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 
hulladékgyűjtőket-ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek- 
rendeletetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, 
és azt szétszórja. 
d.)az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig 
környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja. 
e.)a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy kihelyezésére megállapított idő 
előtt vagy ömlesztve gyűjtőedény nélkül, vagy jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedénybe helyez 
el. 
f.)hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezése meghatározott időponttól eltérő 
időpontban helyez ki.  
g.)a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot beledöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban meghatározott 
veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárdhulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtő edényben helyezi el.  
h.)a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a 
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, maró lúg, forró hamu) a gyűjtő 
edényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot helyez el, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi 
épségét, egészségét.  
i.)háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben helyezi 
el.  
j.)az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a 
szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik  

k.)omtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor. 
l.)az adott övezetre meghatározottól eltérő napon helyez ki az ingatlan elé az útpadkára, annak hiányában a 
közterületre feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat és egyéb lomokat.  

m.)a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség szerint nem 
gondoskodik.  
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével 
szemben 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően.  



(3)A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Hetesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 66900014-11015228 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, az első fokú 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.  

(4)Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt 
lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha 
azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 
(5)Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti 
hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti 
kérelmet Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.  
(6)Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével 
szemben a közigazgatási hatósági eljárás 
a)valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
cselekmény elkövetésétől, 
b)mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű 
teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c)jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 
belül indítható. 
(7)A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, mérsékelhető, 
vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható. 

(8)A (7) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a 
szabályszegő  
a.)igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes 
magatartás miatt marasztalva, vagy  
b.)rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését. 

(9)Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben 
tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés 
szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről. 
(10)A (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó 
hatás várható. 

21. § (1)E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

(2)Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 6/2004 (IX.27.) számú önkormányzati rendelet. 
(3)Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
Csombárd, 2014. június 18. 

 
    Sótonyi György                                                                   dr. Lukács Zoltán 
    polgármester                                                                               jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 



 
Csombárd, 2014. június 19-én  

dr. Lukács Zoltán 
jegyző  

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



Csököly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2015-10-01 -tól 
Csököly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Csököly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Csököly község közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban 
érintett személyekre terjed ki. 

 

2. §. 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7401 Kaposvár, Cseri út 16.), a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a 
hulladéklerakó üzemeltetését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7401 Kaposvár, Cseri út 16.) 
(együtt a továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) végzi. 

 

(2) A közszolgáltató, a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, a lakásszövetkezet külön 
jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, 
anyja neve. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában az újra használati központ a lakosság által beszállított, használható, 
hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 

(4) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell 
alkalmazni. 

 

3. §. 



 

(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A közszolgáltató köteles 
az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 

(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell 
gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden 
év január 14-ig. 

 

 

 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-
szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposztált 
zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési naptárban 
meghatározott napon. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

 

(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezhetők ki a 
közterületre. 

 

5. § 

 



(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a zöldhulladék 
kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező 
hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 60 literes, 120 literes, szabványos gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági és 
gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a 
gyűjtés történhet konténerekben is. 

 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként 
sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt 
gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

 

 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a 
begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés 
napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési 
napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A 
tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az ingatlanhasználó a 
gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a közterület térítésmentes használatára 
szerződést kötni. 

 



(3) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem 
lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó 
kötelessége. 

 

(5) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(6) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult 
kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt 
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon 
keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a 
közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét. 

 

(3) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot heti egy 
alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt 
hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó 
számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza 
a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő 
szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a 
közszolgáltatótól. 

 

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.  

 



(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a szállítási 
gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző 
adja ki. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 30 napon 
belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszolgáltató már a 
legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő számlázáskor érvényesíteni. 

 

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan 
legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó 
igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a 
szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat 
a közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

8. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgáltató házhoz 
menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól 
elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő szigeten 
helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a 
hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 



(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése alól 
nem mentesíti. 

 

9. § 

 

 (1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a 
Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A 
jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 méter széles 
átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, 
hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön. 

 

10. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, megfelelő 
méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés 
alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel 
illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó 
szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem 
lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben 
rögzített edénytérfogatok összegénél. 

 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – amennyiben a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – a közszolgáltató szállítja el. 

 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni.   

 

11. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő 
szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot 
a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 
0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 



(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az 
alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műveletek nem végezhetők. 

 

(4) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Kaposvár, 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra használati központban, és a 
hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy 
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(5) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra 
létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban történhet. 

 

(6) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált 
ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a 
közszolgáltató végzi, a Városgondnoksággal egyeztetve.   A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben 
szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

12. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán 
szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alapján, kéthavonta 
köteles megfizetni.  

 

(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

 

Záró rendelkezések 

 



13. § 

 

 

1. E rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba. 

 

2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

 

 

 

 

 

 

                             Jakab Csongor                                                 Dr. Árvai Tibor 

                               polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 15-én. 

 

 

                 Dr. Árvai Tibor 
                                                                                                                   jegyző 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



Döbrököz Község Önkormányzat 
14/2010. (XII.23.) számú rendelete 

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
(Egységes szerkezet ) 

 
Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23.§-ban foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékkal 
kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a 
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 
224/2004.(VII.22.) Korm. Rendelet előírásaira az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1. §. 
 

A rendelet célja a lakossági használat során keletkező települési szilárd hulladékok összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. 
 
 

A rendelet hatálya 
2. §. 

 
(1) 1A rendelet tárgyi hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdésének 43. pontjában meghatározott települési 
szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő 
közszolgáltatás teljes körére terjed ki. 

(2) 2A rendelet területi hatálya Döbrököz Község közigazgatási területére terjed ki. A helyi 
településrendezés eszközei Döbrököz község területére üdülőövezetet nem határoznak 
meg, ezért a rendelet üdülőingatlanokkal kapcsolatos szabályozást nem tartalmaz. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a 
település területén szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, használóira 
(továbbiakban: tulajdonos), ahol a szilárd hulladék keletkezik.  

 
(4)  E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony 

hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 
 

Hulladékkezelési közszolgáltatás 
3. §. 

 
(1) Döbrököz Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és 
tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására. 

(3) 3A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, 

                                                 
1 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
2 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
3 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
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az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nkft. ( székhely : 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., a továbbiakban: 
szolgáltató). 

 
Értelmező rendelkezés 

4. §.4 
 

II. FEJEZET 
A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS 
 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
5. §. 

 
(1) 5A települési hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a szerződés az 

önkormányzat és a közszolgáltató között a 317/2013. (VIII.28) Korm. rendelet szerint 
történő kiválasztást követően, a tulajdonos és a szolgáltató között az erre vonatkozó 
szolgáltatás igénybevételével, illetve a közszolgáltató szolgáltatásának felajánlásával 
jön létre. 

(2) 6A feljogosított közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között – az önkormányzat 
által a Ht. 33.§-a alapján a kötelezően szervezett közszolgáltatásra – a Ptk. közüzemi 
szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. 

(3) A hulladék begyűjtése és elszállítása a szolgáltató által minden hét keddjén történik. 
(4) 7Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállíttatására a 

szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített maximum 240 literes, a kereskedelmi 
forgalomban beszerezhető műanyag gyűjtőedényt (kuka), vagy a szolgáltató által 
térítés ellenében rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő 
zsákot köteles igénybe venni. 

(5) 8Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető 
települési szilárd hulladékok súlyának felső határa: 

60 literes gyűjtőedény   18 kg 
80 literes gyűjtőedény   28 kg 
120 literes gyűjtőedény   45 kg 
240 literes gyűjtőedény   72 kg 
 

A közszolgáltatás szünetelése 
5/A. §.9 

 
(1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó kötelezettség szünetel.  
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a családi házas ingatlanokon, 

amelyeken folyamatosan senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.  
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 

szolgáltatónak.  
(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 

ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

                                                 
4 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész, hatálytalan 2013. december 11-től. 
5 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
6 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
7 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
8 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
9 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel beiktatott szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
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(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a 
szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles e 
rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat fizetni. 

 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6. §. 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlantulajdonos köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
b) a települési szilárd hulladékot- különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot 
ne zavarja. 

c) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

d) Az ingatlantulajdonos a papír, az üveg, és a műanyag hulladékot elkülönítve 
gyűjtheti (szelektív hulladékgyűjtő), és azt az erre rendszeresített szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekre szállíthatja. 

(2) 10Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de 
az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet vagy vállalkozás bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a 
gazdálkodó szervezetnek illetve vállalkozásnak az ingatlanon folytatott gazdasági 
tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten 
gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve hogy a települési szilárd 
hulladék kezeléséről a Ht. 31.§-ában foglaltak szerint nem gondoskodott. 

(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem 
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában 
nem illetve csak részben veszi igénybe. 
 

7. §. 
 

(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében 
meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) alapján lehet. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket, gyűjtőzsákokat a hulladék elszállítása 
céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt, 
gyűjtőzsákot legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Amennyiben a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonos elől nem szállítja el a hulladékot, az ingatlantulajdonos köteles a hulladékot 
az erre rendszeresített önkormányzati konténerbe szállítani. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A gyűjtőzsák száját 
oly módon kell lezárni, bekötözni, hogy a benne elhelyezett hulladék ne szóródhasson ki. A 

                                                 
10 A 14/2013. (XII.13.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
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hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és 
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(4) A kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból a még használható dolgokat kiválogatni 
(guberálni) tilos. 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
8.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 
 

A szolgáltató kötelezettségei 
9. §. 

 
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e 

rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani az engedélyében kijelölt hulladék 
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak 
megfelelő módon gondoskodni. 

(2) A szolgáltató a hulladék gyűjtését és elszállítását kedden 5.00 és 20.00 óra között köteles 
végezni. 

(3) A közszolgáltató a szolgáltatás végzése során, a szolgáltatást igénybevevők 
tudomására jutott személyi adatait köteles a mindenkor érvényben lévő adatkezelési 
jogszabályok előírásai szerint nyilvántartani és kezelni. 

(4) Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a 
közszolgáltató a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az e 
rendeletben foglaltak alapján kötött szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy súlyosan megszegi. 

 
10. §. 

 
(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés 

takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás 

neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, 
és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a 
szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedényt javítása, pótlása, illetve cseréje az 
ingatlantulajdonost terheli. 

 
Lomtalanítás 

11. §. 
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(1) 11A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente 1 
alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 

(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására 
köteles. 

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt 
helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű – és a 
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötött szerződés egyes tartalmi elemei 

11/A. §.12,13 
 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásra, 
illetőleg annak igénybevételére (teljesítésére) vonatkozó szerződést kell kötni a 
Közszolgáltató és Döbrököz Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), 
mint szerződéskötő felek között. 

(2) A szerződésben meg kell határozni: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
b) a teljesítés helyét, 
c) az ingatlantulajdonos által igénybe vehető gyűjtőedényt űrtartalom szerint, 
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 
e) a közszolgáltatás tartalmát, 
f) a szerződés megszűnéséről. 

 
Közszolgáltatási díj 

12. §.14 

 
(1) 15A települési hulladék hetente történő ürítése és elszállítása a gyűjtőedényekből a 

lakosság részére közszolgáltatási díj ellenében történik, melynek mértékét külön 
jogszabály tartalmazza. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díj fizetésére 
kötelezett számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni. 

(2) – (8)16 
 

13. §. 
 

A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe 
történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se 
idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék 
termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 
 

14. §. 
 

                                                 
11 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
12 A 17/2011.(XII.16.) ök. rendelettel beiktatott szövegrész, hatályos 2012. január 1. napjától.  
13 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
  
14 Módosította a 17/2011. (XII.16.) sz. ÖK rendelet. Hatályos 2012. január 1. napjától. 
15 A 14/2013. (XII.10.) ök. rendelettel módosított szövegrész, hatályos 2013. december 11-től. 
16 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII.14.) ök. rendelet, Hatálytalan 2013. december 11-től. 
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(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgáltatót 
bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a 
szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű 
hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék 
elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 

(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles 
megfizetni. 

(3) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében 
meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) megszerzéséről, 
ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra 
kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos 
tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

 
III. FEJEZET 

Szabálysértési rendelkezések 
15. §.17 

 
IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
16. §. 

 
E rendelet 2011. január 01-én lép hatályba. 
 
 
  Szili Lajosné         Kárpáti Csaba 
  Polgármester                 jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve 2010. december 23-án. 
 
 
           Kárpáti Csaba  
              jegyző 

 
 
 

Az egységes szerkezetű rendelet kihirdetve: 2013. december 10-én. 
 
 
  
        dr. Kovács Ildikó 
        címzetes főjegyző  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI.01.) sz. ÖK rendelet. Hatályos 2012. június 1. napjától. 



Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.23.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2016-11-22 -tól 
Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.23.) önkormányzati 
rendelete 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról 
 

Szerkesztés... 

Ecseny Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

12/2013. (XII.23.) 

önkormányzati rendelete 

 

a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról 

egységes szerkezetben 

 

Ecseny  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I. Fejezet 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 



A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Ecseny 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

 

2. § 

 

1. A rendelet hatálya kiterjed Ecseny község közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: 
ingatlanhasználó), melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

2. [1]A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell 
alkalmazni. 

                                               

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

I. Fejezet 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4. § 

1. Ecseny Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

2. [2]Ecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 
tagjaként a társulási megállapodásban foglaltak szerint megkötött közszolgáltatási 
szerződés útján biztosítja. 

3. [3]A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Társulás és a 
közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

4. Ecseny község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az 
ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_19
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_20
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_21


elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni.   

5. Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére. 

6. Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni. 

7. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

8. Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 

9. Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető 
el, illetve adható át a közszolgáltatónak. 

10. [4]A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

5. § 

(1)[5]A település területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft., a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (együtt a továbbiakban, 
feladatkörükben: közszolgáltató) végzi. 

2. [6][7]A települési vegyes, valamint a természetes személy ingatlanhasználók 
elkülönítetten gyűjtött települési hulladékát a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás 
keretében szállítja el. A településen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. 

3. A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a 
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

4. A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben 
lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly 
módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

5. [8]A települési hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag 
az erre a célra létesített Kaposvár, Kaposmenti Hulladékkezelő Központban (0324/23-
24 hrsz.) történhet. 

 

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

6. §[9] 

 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_22
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_23
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_24
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_25
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_26
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_27


1. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű, 60 l-es, vagy 
80 l-es, vagy pedig 120 l-es gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

2. Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – 
a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

3. A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

4. 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

5. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz 
állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

6. Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag 
zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

7. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a 
közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 
óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A 
közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

6/A. §.[10] 

1. A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

2. Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
kék színű gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

3. Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a 
hulladékgyűjtő szigeten helyezi el. 

4. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém 
hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

5. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

6. A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr8eo9dt8ee1em2cj3bx6cf3cb2ce7bx2bx1g#_ftn_28


6/B.§. [11] 

1. A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös 
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a 
közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

2. A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – 
a közszolgáltató szállítja el. 

3. Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.” 

 

6/C. §.[12]  

1. Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban 
(Nagybajom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 
0324/24 hrsz-ú hulladék-kezelő központban  lehet (természetes személy 
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

2. Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

3.  A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

4. A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

5. A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót 
kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve. 
A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni 
kell.” 

 

 

7. § 
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1. A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 
3. A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

4. A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani. 

5. A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag 
zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az 
ingatlanhasználó nem tette meg. 

6. A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési 
hulladék elszállítását, ha 

a. az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 
b. ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 

szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c. a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

8. §[13] 

 

1. Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

2. [14]A természetes személy ingatlanhasználó nem komposztált zöldhulladékának 
összegyűjtését a közszolgáltató által megszervezett módon havi rendszerességgel 
szállítja el. 

3. [15] 
4. [16] 
5. [17] 
6. [18] 
7. [19] 

4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

9. § 

 

1. A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

2. A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény 
elhelyezése  vagy tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a 
szállítás napokon  kívül. 
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3. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség 
szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 

4. A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

5. Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve 
saját maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a 
hulladék gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített 
hulladékgyűjtő edények közül. 

6. [20]Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített 60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedényben, az azt meghaladó 
mennyiség pedig a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató 
emblémájával ellátott műanyag zsákban helyezhető el. 

7. A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. 

8. A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő 
azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az 
ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt. 

9. Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az 
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által 
meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 

 

 

5. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

10. § 

 

1. Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy: 

a. a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, 
b. A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a külön 

gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 
c. a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja, 
d. a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési 

hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja, 
e. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot 
ne zavarja. 
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2.  A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles 
minden hónapban egy alkalommal elszállítani. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

11. § 

 

1. [21]A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 
2. § szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

2. [22]A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) által megküldött 
számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére a jogszabályban 
meghatározott módon és gyakorisággal. 

3. Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a. amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b. ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 
közszolgáltatási kötelezettségének. 

 

7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése 

 

12. § 

1. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony 
a szolgáltató és az ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével 
jön létre.  

2.  Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató 
rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban 
történő értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja. 

3.  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses 
jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos 
szerződés megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a 
szolgáltató nem kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a 
felek közötti írásos megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt 
feltételek esetén. 

13. § 
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A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles. 

      

14. § 

1. Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem 
tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 

2. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. 

3. Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 

4. Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a 
szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj 
felszámítása mellett. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

15. § 

 

1. A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a 
közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, 
a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

2. A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ 
(3) bekezdése alapján jogosult. 

3. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti. 

4. A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg 
sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

5. A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 
ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, 
jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

6. A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő 
személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 

 



 

HARMADIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

I. Fejezet 

 

16. § 

 

1. A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2009.(XII.18.) 
önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

Ecseny, 2013. december 17. 

 

  Kőkuti István sk.                                                               Göndöcs Edina sk. 

                 polgármester                                                                           jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Mernye, 2016. november 23. 

 

                                                                                                       Göndöcs Edina 

                                                                                                             jegyző 
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ECSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2016. (VIII.01.)  

önkormányzati rendelete 
 

 a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS 

 
Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
A Rendelet 4. §. (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
(2) Ecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjaként a tár-
sulási megállapodásban foglaltak szerint megkötött közszolgáltatási szerződés útján biz-
tosítja.  

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Társulás és a közszolgálta-
tó által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

 

A Rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(1) A település területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-dunántúli Hulladékkezelő 

Nonprofit Kft., a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését 
a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (együtt a továbbiakban, feladatkörükben: közszol-
gáltató) végzi. 

(2) A települési vegyes, valamint a természetes személy ingatlanhasználók elkülönítetten 
gyűjtött települési hulladékát a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szál-
lítja el. A településen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. 

 

2. § 
 
A Rendelet 5.§ (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
(5) A települési hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 

erre a célra létesített Kaposvár, Kaposmenti Hulladékkezelő Központban (0324/23-24 
hrsz.) történhet. 
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3. § 
 
A Rendelet 8. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) A természetes személy ingatlanhasználó nem komposztált zöldhulladékának összegyűj-

tését a közszolgáltató által megszervezett módon havi rendszerességgel szállítja el. 
 

4. § 
  
A Rendelet 11. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) által megküldött számla alapján 
köteles megfizetni a Koordináló szerv részére a jogszabályban meghatározott módon és 
gyakorisággal. 

 
A Rendelet 8.§. (3)-(7) bekezdése hatályát veszti. 
 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

5. § 
 
(1) A rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Ecseny, 2016. július 26. 
 
                     Kőkuti István                                                              Göndöcs Edina  
                      polgármester                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  
 
Mernye, 2016. augusztus 1.                                                          Göndöcs Edina 
                                                                                                              jegyző 
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Felsőmocsolád Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

13/2013. (XII.23.) 

önkormányzati rendelete 

 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról 

egységes szerkezetben 

 
Felsőmocsolád  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I. Fejezet 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Felsőmocsolád község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, 
rendjét és módját. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőmocsolád község közigazgatási területén lévő 
valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban 
együttesen: ingatlanhasználó)    melynek tevékenysége során települési hulladék 
képződik. 

(2) 1A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 
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3. § 

 

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

I. Fejezet 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4. § 

(1) Felsőmocsolád Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
 szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a 
 közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, amely 
a Ht. és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgálati 
szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül 
tartalmazza a közszolgáltatás időbeli hatályát és a szerződés módosításával kapcsolatos 
rendelkezéseket. 

(4) Felsőmocsolád község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az 
ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni.   

(5) Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni. 

(7) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

(8) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 

(9) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető 
el, illetve adható át a közszolgáltatónak. 

(10) 2A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 
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2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

5. § 

(1) Felsőmocsolád község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-t 
(rövid név: DDH Nonprofit Kft).. 7400 Kaposvár, Cseri u. 16. (a továbbiakban: 
közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő megállapodás alapján. 

(2) 3Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
közszolgáltató heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a 
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, 
kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, 
hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

6. § 

 

(1) A települési hulladékot az  ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.  

(3) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 
közszolgáltatást nem veszi igénybe. 

(4) Az ingatlanhasználó által fizetendő   települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjat   az ingatlanhasználós és a szolgáltató között létrejött  megállapodás alapján - 
számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. 

(5) A fizetésre kötelezett a  szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató 
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik. 

(7) Az  ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi használó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 
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(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő 
díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési  hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a  szolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól 
megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, 
illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

6/A.§4 
 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű, 60 l-es, vagy 
80 l-es, vagy pedig 120 l-es gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – 
a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz 
állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

(6) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest 
között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-
mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a 
közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 
6.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A 
közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és 
este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A 
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tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a 
gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

6/B. §.5 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
kék színű gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a 
hulladékgyűjtő szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém 
hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

6/C.§.6 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek 
más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a 
közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó 
szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített 
edénytérfogatok összegénél. 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – 
a közszolgáltató szállítja el.  

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.” 
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6/D. §. 7 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban 
(Nagybajom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 
0324/24 hrsz-ú hulladék-kezelő központban  lehet (természetes személy 
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

(3)  A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. 
hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet.  

(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és 
egyéb feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal 
egyeztetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatni kell.”  

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag 
zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az 
ingatlanhasználó nem tette meg. 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési 
hulladék elszállítását, ha 
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a) az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 
b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 

szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

8. §8 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban 
megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben gyűjti. 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra 
után helyezhetők ki a közterületre.   

(7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő 
edények mellett helyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 
 

(8) Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

9. § 

 

(1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(2) A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy 
tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  
kívül. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
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közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(5) Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját 
maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék 
gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
edények közül. 

(6) 9Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 60 
l-es, 80 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség pedig a 
közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott 
műanyag zsákban helyezhető el.  

(7) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. 

(8) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő 
azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az 
ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt. 

(9) Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az 
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által 
meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 

 

 

(9) Szelektív hulladékgyűjtés 

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy: 

a) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, 

b) A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a 
külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja, 

d) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési 
hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja, 

e) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja. 

(2)  A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden 
hónapban egy alkalommal elszállítani. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 
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11. §10 

 

(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § 
szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. A díj megfizethető csekken, átutalással, 
vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, 
mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptár év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla 

alapján, kéthavonta köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult 
(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 
közszolgáltatási kötelezettségének. 

 

7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése 

 

12. § 

(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az 
ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató 
rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő 
értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja. 

(3)  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses 
jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés 
megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem 
kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos 
megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén. 

13. § 

 

A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles. 
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14. § 

(1) Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele 
azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt 
azokon hulladék nem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 

(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása 
mellett. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles 
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a 
természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

(2) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) 
bekezdése alapján jogosult. 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti. 

(4) A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni 
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés 
ellen. 

(5) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

(6) A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

I. Fejezet 

 

16. § 

 

(1) A rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba. 
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Felsőmocsolád Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2012.(VI.01.) önkormányzati 
rendelete hatályát veszti. 

 

Felsőmocsolád, 2013. december 17. 

 

Vogl Szilvia sk.                                                               Göndöcs Edina sk. 

                     polgármester                                                                  jegyző 

 

 

Rendelet kihirdetve. 

 

Mernye, 2013. december 23. 

 

                  Göndöcs Edina 

                         jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Mernye, 2015. december 9. 

 

         Göndöcs Edina 

              jegyző 



FELSŐMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2016. (VIII.01.)  

önkormányzati rendelete 
 

 a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS 
 

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
A Rendelet 4. §. (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
(2) Felsőmocsolád község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 
tagjaként a társulási megállapodásban foglaltak szerint megkötött közszolgáltatási 
szerződés útján biztosítja.  

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Társulás és a 
közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

 

A Rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(1) A település területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-dunántúli Hulladékkezelő 

Nonprofit Kft., a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését 
a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (együtt a továbbiakban, feladatkörükben: 
közszolgáltató) végzi. 

(2) A települési vegyes, valamint a természetes személy ingatlanhasználók elkülönítetten 
gyűjtött települési hulladékát a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében 
szállítja el. A településen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. 

 

2. § 
 
A Rendelet 5.§ (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
(5) A települési hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 

erre a célra létesített Kaposvár, Kaposmenti Hulladékkezelő Központban (0324/23-24 
hrsz.) történhet. 

 
 
 
 



 2 

3. § 
 
A Rendelet 8. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) A természetes személy ingatlanhasználó nem komposztált zöldhulladékának 

összegyűjtését a közszolgáltató által megszervezett módon havi rendszerességgel 
szállítja el. 

 
4. § 

  
A Rendelet 11. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) által megküldött számla alapján 
köteles megfizetni a Koordináló szerv részére a jogszabályban meghatározott módon és 
gyakorisággal. 

 
A Rendelet 8.§. (3)-(7) bekezdése hatályát veszti. 
 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

5. § 
 
(1) A rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Felsőmocsolád, 2016. július 18. 
 
                     Mocsai Tamás                                                              Göndöcs Edina  
                      polgármester                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  
 
Mernye, 2016. augusztus 1.                                                          Göndöcs Edina 
                                                                                                              jegyző 
 
 



Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2018-02-16 -tól 

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról  

 

 

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Fonó 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Fonó község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
melynek tevékenysége során települési hulladék képződik és a közterületek, ingatlanok 
tisztántartására. 

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a  radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására     

2. Fogalmi meghatározások 

4. § 

(1)E rendelet alkalmazásában: 

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.Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd  burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest 
széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv 
tekintendő ilyen területnek. 

 

3.Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a 
járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves  vagy virágos) sáv, 
kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot. 

4.Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az 
útburkolat minőségétől. 

5.Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése, 
illetőleg pormentesítése. 

6.Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

7.Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése. 

(2)E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Kormány rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

5. § 

(1) Fonó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi közszolgáltatás 
útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  és a 
közszolgáltató által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Fonó község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 



(5)       A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti  alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése  a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban:  OHKT) foglaltak szerint. 

 

4.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

(1)Fonó község közigazgatási területén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.  7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.  (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi  a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási 
szerződés keretében. A Társulásnak tagja Fonó Község Önkormányzata. 

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot  kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák  meg. 



(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3)A szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetők el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el.   Művelődési Háznál Fonó, Petőfi u. 1. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

7. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 



elkülönített gyűjtés 

9. §. 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

8. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

10. § 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 



kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.(a továbbiakban: Koordináló Szerv.)   a számlázáskor érvényesíti. 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 (9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó  a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(10) Az ingatlanhasználó  télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

11. § 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

(5)A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanya szákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

(6)Az ingatlanhasználó - kivéve gazdálkodó szervezetek -  és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni.          

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 



a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

9. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

12. § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1.  mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 
1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(4)A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem 
fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag 
akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig azt  jogszerűen használta. 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan 
csak közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény. 

(7)A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 



(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

13. §. 

(1)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(2)A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

(5)A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni 

(7)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

(9)A közszolgáltató  az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

 

10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 



14. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással , a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

(3)Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

15. §. 

(1)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

(2)A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 
változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó  a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak  szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7. 
szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy  a közszolgáltató székhelyén lehet beadni 

 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

16. §. 

(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 



(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3)A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5)A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

 

 

 

III. fejezet 

Közterületek rendje 

12. Ingatlan tulajdonos, használó kötelezettségei 

17. §. 

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni . Ezen belül: 

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek 
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak, 

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar-és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia: 

(2) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott személy 
köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen) az ingatlanokkal (építési 
telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, 
gyommentesítéséről 

b)  a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai  tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról , 



c)  telekingatlanáról a gyalogjárda vagy az úttest terében benyúló fölé nyúló ágak és bokrok, 
egyéb növényzet nyeséséről, vágásáról, 

d) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról, 

e) a  járdán a felburjánzott zöld növényzet (gaz) - a burkolat rongálása nélküli -  irtásáról, 

f)  hó- és síkosság-mentesítésről, 

g) közterületen lévő árok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 

h) járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban – és tisztántartásáról. 

 

13. A kereskedelmi, a vendéglátóipari,   a szolgáltató egységek 

 és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

18 §. 

(1) A szórakoztató, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt, továbbá az 
egység közvetlen környékét ( 2 m széles sávot figyelembe véve)  a nyitva tartás ideje alatt –
ettől eltérő megállapodás kivételével- a használó köteles: 

a) tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.  

b) télen síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást reggel 7 óráig elvégezni, 

c) gyommentesítésről, kaszálásról gondoskodni. 

 (2) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények 
bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község 
más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, 
megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt 
(csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített 
edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. 

(3) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – 
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól 
függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani. 

 

19. §. 

(1)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán 
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról 
gondoskodni. 



(2)Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények 
ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni 
és a végrehajtást ellenőrizni. 

(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) 
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 
köteles tisztán tartani, a keletkező hulladékot elszállítani. 

 

14. Építkezési, bontási, felújítási munkálatokat végzők kötelezettségei 

20. §. 

(1) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az 
építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés 
indokolatlanul ne keletkezzen. 

(2) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. 
Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt 
törmeléklerakó helyre kell szállítani, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül. 

(3) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen 
környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés 
lehetőségét  köteles biztosítani. 

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a 
tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli 

(5) Közterületen építési , bontási anyagot a közterület tulajdonosának hozzájárulásával, az 
abban meghatározott  területen, az hozzájárulásban megjelölt módon és időtartamig szabad 
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely 
közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(6) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb. ) felbontása csak a közút kezelőjének a 
hozzájárulásával lehetséges. 

(7) A közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

 

15. Hó-, és síkosság-mentesítés 

21.§. 

(1) A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát 
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) 
csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően 



napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló, szerves, vagy burkolatra káros 
anyag nem alkalmazható. 

(2) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka 
és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad 
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon. 

(3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos 
elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 

b) úttorkolatban (8 m-en belül), 

c) kijelölt gyalogátkelő helyen, 

d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, 

e)tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé. 

 

16. Önkormányzat kötelessége 

22. § 

Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában lévő: 

a) utak (helyi közutak) tisztántartásáról, 

b) közterületek tisztántartásáról, 

c) középületek tisztításáról , 

d) zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartásáról, gondozásáról. 

IV. fejezet 

Közterületek tisztántartása 

17. Közterületek tisztántartása 

23.§. 

(1) A  község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 



(2) A közforgalom céljára szolgáló területek (megállók,  parkok, játszóterek stb.) 
berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó 
berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos. 

(3) Közterületet nem rendeltetésszerűen használni csak a közterület 
tulajdonosának    hozzájárulásával lehet ( pl. árusítás, építési törmelék tárolása, gépjármű 
tárolása) 

24 §. 

(1) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos. 

(2) A község rendezési tervében kijelölt zöldterületein, játszótéren gépjárművel 
ráhajtani,  parkolni tilos. 

(3) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen tilos. 

(4) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik – sárfelhordás- , vagy a 
szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a 
jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról 
gondoskodni. 

(5) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő 
hibák elhárítását célzó javítást. 

(6) Lakóházhoz tartozó udvarban az (5) bekezdésben foglalt munkálatokat úgy kell végezni, 
hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön, a környezetet ne szennyezze 

25.§ 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. 

(2) Tilos építményeket, kerítéseket, élőfákat, közhasználatú épületeket bármilyen felirattal 
megrongálni. 

(3) Az épületeken, egyéb létesítményekben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles 
eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az 
így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

 

18. Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzése 

26. § 



(1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, amennyiben a 
jogszabály másként nem rendelkezik a jegyző és a környezetvédelmi hatóság – szükség esetén 
képviselő-testület – bevonásával ellenőrzi. 

(2)  E rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos 
jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az önkormányzat közszolgáltatásra 
kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
történik. 

                                                    

                                                              V. fejezet 

Zöldhulladék ártalmatlanítása 

19. Zöldhulladék 

27.§ 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre. 

28.§ 

(1) A zöldhulladékok   égetése szélmentes időszakban az alábbi 
szabályok  betartásával  történhet: 

a) telken belül úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés 
hősugárzást kárt ne okozzon, 

b) szomszéd területétől legalább 2 méteres távolságra, 

c) környezetére tűz és vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, 



d) a zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális,  illetve ipari eredetű 
hulladékot, gumit valamint vegyszereket. 

(2) Megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot lehet égetni az alábbiak szerint: 

a) az égetést csak cselekvőképes személy végezheti, 

b)  keddi és szombati napokon , 

c) az égetést úgy kell abbahagyni vagy befejezni, hogy az esti sötétedésig elegendő idő álljon 
rendelkezésre a tűz biztonságos eloltásához, 

d) tűzet felügyelet nélkül nem lehet otthagyni, a parázs eloltásáról az égetés végeztével 
intézkedni kell. 

(3) A vonalas létesítmény – közút, vasút, töltés, árok, bevágás mentén – a létesítmény 
tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos. 

(4) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett  a közút tengelyétől számított száz méteren 
belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt távolságon kívül égetni a rendeletben meghatározott szabályok 
szerint lehet, úgy , hogy a közúton a láthatóságot nem csökkenti.  

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

                 

              VI. fejezet 

             Záró rendelkezések 

                                                              29. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fonó Község Önkormányzat 
képviselő-testületének   5/2016 (VI.29.)  önkormányzati rendelete a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 Nyerges Péter                                                               Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                                   jegyző              
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Gadács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2018-01-01 -tól 

Gadács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról  

 

Gadács  Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2017. ( XII.21. ) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról 

 

 

Gadács Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Gadács Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

2. A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 

 

./. 
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3. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

4. Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az. 1. mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 



(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

-3- 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

5. Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja, illetve a (7) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti.  

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő 
elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a 
hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

(7)   A   megszárított  zöldhulladék,  a  papírhulladék  az 
ingatlanon  ,  a  lakóépületektől  gazdasági  épületektől  és 
pajtáktól  számított  legalább  1O  méteres  távolságban  ( a kertben  ),  délután  13.OO - 
16.OO óra között elégethető. Az égetést  a tűzvédelmi szabályok betartásával kell elvégezni, a 
tűz  tovaterjedését  meg  kell  akadályozni( körülárkolás ),a tüzet felügyelet nélkül nem lehet 
hagyni. 

 

(8)  Ipari  eredetű  hulladék,  műanyag,  ruhanemű  és a közterületen hulladék égetése tilos. 
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6. Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

7. A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

8.A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségei és jogai 

9. § 



(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 
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a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. § 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

9. Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 



hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

./. 
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(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

10. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 



13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 (3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

11. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

./. 
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(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

15. § 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 



b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

12.. Az ingatlanok tisztán tartása 

 

16.§  

 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni. 

 

(2)   Az  ingatlanon  belül  csak  komposztálható  hulladék helyezhető el. 

 

(3)  Az ingatlan használója köteles gondoskodni: 

a)  az  ingatlanról  a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és bokroknak a telekhatárig történő 
visszametszéséről, 

b) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, 

c) az épületek homlokzatának tisztántartásáról. 

 

./. 
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(4) Ha az ingatlan használója az a) pontban foglalt kötelezettségének írásos felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és 
bokroknak a telekhatárig történő visszametszésére. Ebben az esetben az ingatlan használója 
kártérítésre nem tarthat igényt.  

 

 

13. Közterületek tisztántartásának általános szabályai 

 

17.§ 

 

(1) Közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, tilos. 

 

(2)  A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, 
emlékműveket   ,   a  fákat  és  egyéb  növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 

 

(3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre,     csapadékvíz-
elvezető     árokba,    kutakba természetes vízfolyásokba elhelyezni, vezetni, kiönteni tilos. 

 

(4)  Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, ( járda hiányában 2 
m-es területsáv ) , illetve a  járda  melletti zöldsáv, nyílt csapadékvízelvezető-árok és 
ennek  műtárgyai  ( híd, áteresz ) tisztántartásáról, évenként 
legalább  ötszöri    kaszálásáról,   a   szabad   vízfolyás biztosításáról. 

 

(5)  Az  ónos  esőtől  ,  jégtől  vagy  hótól  síkossá vált burkolatot síkosság mentessé kell 
tenni. A síkossá vált járdát reggel  7.OO  óráig  a  járda melletti ingatlan használójának 
kell  síkosság mentesítenie  a  hó eltakarításával és fel kell szórni,  lehetőleg  környezetet 
kímélő anyaggal ( pl.: homok, hamu, fűrészpor ) 

 

(6) A vendéglátó-ipari és kereskedelmi, szolgáltató egységek előtti  járdaszakaszt,  az üzlet 
közvetlen környékét ( 2 m-es sávot figyelembe véve ) a használó köteles minden reggel 7.OO 
óráig megtisztítani  és folyamatosan tisztán tartani. 



 

(7)  Az  alkalmi  árusok  kötelesek  az  árusítás  után  az elárusítóhely területén rendet rakni. 

 

(8)  A  14.  §  -ban nem szabályozott közterületek, közutak, közpark, 
gyalogjárók   ,buszvárók,  szabad  vízfolyások  és átereszek  tisztántartása, a 
síkosságmentesítés, hóeltakarítás  keletkezett  hulladék  összegyűjtése  és  elszállítása  az 
önkormányzat feladata. 

 

14. Építési   és   bontási   területek   tisztántartása,  anyagok szállítása 

 

18.§ 

 

(1)  Építés,  bontás  vagy  felújítás  alatt álló üres ingatlan tisztántartása az engedélyes 
feladata. 

 

(2)  Építésnél,  tatarozásnál,  bontásnál  keletkezett por, valamint  szenny  terjedését  meg kell 
akadályozni, a porképző anyagokat  vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési 
törmeléket csak az építés, bontás idejére, legfeljebb egy hónapig lehet díjmentesen tárolni. 
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(3) Az építési területről a sárfelhordás letakarításáról és a  közlekedés  számára  a  szükséges 
jelzésről az építtetőnek vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodni kell. 

 

(4)  Bármilyen anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

 

(5) Ha bármilyen szállítmány fel - és  lerakodásánál  , szállításánál a közterület 
beszennyeződik, a szállítást végző köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 



 

19. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról 
szóló  8/2015. ( IX.29. ) önkormányzati rendelet. 

. 

 

 

Gadács , 2017. december 20. 

 

 

 

 Szabó László                                                  Fülöp László 

  polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

Ez a rendelet Gadács község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 

 

A kifüggesztés napja: 2017. december 21. 

A levétel napja: 

 

 

                                                                                                     Fülöp László 



                                                                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Melléklet a 6/2017. ( XII.21. ) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, amelyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 



Használható típusok a lakosság körében:        Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

 

  60 literes (DIN)                                                        120 literes (DIN) 

  80 literes (DIN)                                                        240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                     1100 literes (DIN) 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 

Gadács 6/2017.(XII.21.)  402.9 KB 

 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/452/193403/271206/1515078631_gadacs%206.2017(xii.21.)%20rendelet.pdf


Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Gálosfa 
község köztisztaságát, a  helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Gálosfa  község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

 

3. § 

 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 

        

2. Fogalmi meghatározások 



 

4. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

 

1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem 
tartózkodik senki; 

2. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre 
meghirdetése. 

 

(2)   E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. fejezet 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

5. § 

 

(1) Gálosfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi közszolgáltatás 
útján biztosítja. 

 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 



 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Gálosfa község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti 1 alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

 

6. § 

 



(1)  Gálosfa község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 
közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Gálosfa Község Önkormányzata is.  

 

 (2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák  meg. 

 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. 

 

 



(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

 

(3)       Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Gálosfa 204 hrsz-on) 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A(4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

 

7. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 



 

9. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

8. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

 

10. § 

 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 



(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó 
edény űrméretét. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 
30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.(a továbbiakban: Koordináló Szerv)  a számlázáskor érvényesíti.. 

 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 

 (9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest 
között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-
mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása 
akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

11. § 

 



(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni.. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni. 

            

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 



9. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

 

12. § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő szabványos, 
az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 1100 
literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(4)A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadja 
el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, 
ha azt a használó 2016. március 31-ig azt  jogszerűen használta. 

 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági 
és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan csak 
közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

 

(7)A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 



kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal térítésmentes 
használatára közterület használati szerződést kötni. 

 

13. §. 

 

(1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

 

(2)A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó 
kötelessége. 

 

 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó 
az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek 
ne férjenek hozzá. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, 
forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató 
munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító 
járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni. 



 

(7) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a 
gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége. 

 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a.) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b.) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c.) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(9) A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét 
köteles elhelyezni. 

 

10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

14. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással , a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

 

(3)Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

15. §. 

 



(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított formanyomtatványán 
igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás 
következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak 
bejelenteni. 

 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlan használó  a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szünetelés időtartama alatt. 

 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak  szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi 
Kirendeltségén, Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a 
közszolgáltató székhelyén lehet beadni. 

 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

 

16. §. 

 

(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 



működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3)A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5)A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

 

12. Zöldhulladék ártalmatlanítása 

 

17. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban sajátingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 



 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliaszákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

(7) A zöldhulladéknál harmadsorban kerülhet sor az égetésre külön önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. 

 

III. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gálosfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 



 

Gáspár József                                                Patakiné Kercsó Szilvia 

polgármester                                                     jegyző 
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  Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(IV.30.) rendelete 
Hatályos:2015-04-30 -tól 
Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(IV.30.) rendelete 
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Gerényes Község Képviselőtestületének. 

6/2015. (IV.30.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Gerényes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1.  § (1) Jelen rendelet célja: 

a)   Gerényes község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének 
megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b)      a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése 
érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék 
minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. 

 (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell 
gyakorolni, hogy 

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és 
igénybevétele csökkenjen; 

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, 
ártalmatlanítását. 

 (3) Gerényes község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében 
érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe 
tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 

 

2. Általános rendelkezések 

 



2.    § (1) Gerényes község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról 
kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Gerényes község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 (3)    A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, 
használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) 
az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, 
ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles 
gondoskodni. 

4. A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra. 

5. A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 
(természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A 
személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(6)    Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési hulladékra a 
termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell 
alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, 
amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak 
köteles átadni. 

7. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezik, de az 
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a 
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett 
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

8. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a)  a közszolgáltatás első igénybevételével, 

b)   ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 

c)  a szerződés írásba foglalásával. 

 (9)   Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni 
és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy szerepelnie kellene, a 
közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köteles kötni. 

 (10)      A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a 
közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat  a   szerződés írásba   
foglalásának   bármely   okból   történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak. 



3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, a 
Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az 
írásbeli szerződés megkötésére. 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § (1) Gerényes Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen 
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a 
Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül  a felek közt 
létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és 
elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi hatóság által engedélyezett 
Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

5.  § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról 
részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának 
határnapjait és időtartamát is. 

 (2)  Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó 
telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával 
szabad elhelyezni. 

 (3)   A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató végezhet. 

 

4. A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 

 

6.  § A Képviselőtestület feladata különösen: 

a)   a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak 
betartásának ellenőrzése; 

b)    a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás 
részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c)   a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, 
illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d)        a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés 
elterjesztésének támogatása; 



e)      a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató tevékenységének 
segítése; 

f. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése; 

 

5. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2)    A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező 
kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. A kijelölt gyűjtőponton a 
Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, amelynek 
elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3)    A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, hogy arányos 
legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de legalább 60 liter tárolókapacitás 
álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a 
kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja. 

4. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot 
közterületre nem helyezhet ki. 

5. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való 
átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át 
és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

 (6)    Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás 
céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az 
ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot 
ne zavarja. 

7. A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati 
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, 
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó 
alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során 
veszélyeztetheti a környezetét. 

8. Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) bekezdésben megjelölt 
anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. 

A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el 
nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos 
kérelmére a szerződés szünetel. 



 (9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. 
A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos 
feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az 
edény használójával kötött szerződés alapján a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10)   A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól 
megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 

 (11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 
gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő 
ürítését akadályozza. 

 

8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális adóra történő 
bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost 
egyetemlegesen terheli. 

2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4)  Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével bármilyen 
módon megsemmisíteni. 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a 
károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási 
munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a 
károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, 
pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. 

4. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben 
írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak 
ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 



 

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

 

10. § (1) A Közszolgáltató a Gerényes község közigazgatási területén gyűjtött és átvett közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt 
hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 

 (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A gyűjtőhelyek kijelölését a 
Képviselőtestület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el. 

 

8. A közszolgáltatás díja 

 

11.§ (1)   Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. 
Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, melyet az igénybevevő köteles megfizetni 
a Közszolgáltató részére. 

 

                      9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről (lombtalanítás) a 
Közszolgáltató a Képviselőtestülettel történő megállapodás alapján, külön egyeztetett időpontokban 
gondoskodik, mely térítésmentes. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a 
lakosságot. 

 (2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben meghatározott 
lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 (3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen a 
hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás 

 

13.    § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

2. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve 
a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a 
hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék 
elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más 



hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján 
gondoskodik. 

Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, vagy egyéb 
tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a 
Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, 
valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

       11.  A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai 

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával 
— a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a 
szolgáltató tevékenységét. 

 

12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

 

15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a Képviselőtestület 
előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Közös  Hivatal kiegészítő 
véleményt készít. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

16.        § (1) E rendelet 2015. napján léphatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására 
és ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatásról  szóló 9/2003.(IV.10.) önkormányzati rendelet. 

 

 

            Kiss Árpád                                                                 Rubecz Zoltánné 

polgármester                                                                            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015.április 30. 

 

Rubecz Zoltánné 



            jegyző 

 
 

1. melléklet a 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 

A választható szabványos tárolóedények: 

 

  60 literes 

120 literes 

240 literes 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



  Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(XI.3.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2015-11-03 -tól 
Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(XI.3.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
 

Gige Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Gige község közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban érintett 
személyekre terjed ki. 

 

2. §. 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7401 Kaposvár, Cseri út 16.), a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a 
hulladéklerakó üzemeltetését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7401 Kaposvár, Cseri út 16.) 
(együtt a továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) végzi. 

 

(2) A közszolgáltató, a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, a lakásszövetkezet külön 
jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, 
anyja neve. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában az újra használati központ a lakosság által beszállított, használható, 
hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 

(4) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell 
alkalmazni. 

 

3. §. 



 

(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A közszolgáltató köteles 
az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 

(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell 
gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden 
év január 14-ig. 

 

 

 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-
szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposztált 
zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési naptárban 
meghatározott napon. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

 

(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezhetők ki a 
közterületre. 

 

5. § 

 



(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a zöldhulladék 
kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező 
hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 60 literes, 120 literes, szabványos gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági és 
gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a 
gyűjtés történhet konténerekben is. 

 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként 
sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt 
gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

 

 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a 
begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés 
napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési 
napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A 
tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az ingatlanhasználó a 
gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a közterület térítésmentes használatára 
szerződést kötni. 

 



(3) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem 
lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó 
kötelessége. 

 

(5) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(6) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult 
kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt 
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon 
keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a 
közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét. 

 

(3) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot heti egy 
alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt 
hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó 
számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza 
a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő 
szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a 
közszolgáltatótól. 

 

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.  

 



(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a szállítási 
gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző 
adja ki. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 30 napon 
belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszolgáltató már a 
legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő számlázáskor érvényesíteni. 

 

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan 
legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó 
igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a 
szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat 
a közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

8. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgáltató házhoz 
menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól 
elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő szigeten 
helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a 
hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 



(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése alól 
nem mentesíti. 

 

9. § 

 

 (1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a 
Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A 
jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 méter széles 
átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, 
hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön. 

 

10. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, megfelelő 
méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés 
alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel 
illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó 
szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem 
lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben 
rögzített edénytérfogatok összegénél. 

 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – amennyiben a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – a közszolgáltató szállítja el. 

 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni.   

 

11. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő 
szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot 
a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 
0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 



(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az 
alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műveletek nem végezhetők. 

 

(4) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Kaposvár, 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra használati központban, és a 
hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy 
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(5) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra 
létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban történhet. 

 

(6) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált 
ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a 
közszolgáltató végzi, a Városgondnoksággal egyeztetve.   A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben 
szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

12. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán 
szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alapján, három 
havonta köteles megfizetni.  

 

(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

 

Záró rendelkezések 

 



13. § 

 

 

1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

 

 

 

 

 

 

                            Dr. Bálint Ildikó                                                Dr. Árvai Tibor 

                               polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. november 03-án. 

 

 

 

            
                                                                                       
       Dr. Árvai Tibor 



                                                                                                                   jegyző 
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Egységesítve: 2016. június 2.. 
Hatályos 2016. június 2-től 

 
Gödre Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

8/2004. (IV. 9.)  
önkormányzati  r e n d e l e t e 

 
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2011. (VI.1.), 14/2011. (XII. 14.). 3/2012. (IV. 

26.), 8/2013. (V. 22.), 5/2015 (IV. 30.), 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelettel 
 
 

a környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról, valamint a települési szilárd  
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

 
 
 

1Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv) 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

I. FEJEZET 
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet alkalmazási köre 
 

1. § 
 

(1) A rendeletet Gödre Község közigazgatási területén kell alkalmazni. 
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, 

használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, 
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

(3) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékokra, valamint a települési 
folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 
Hulladékkezelési közszolgáltatás 

 
2. § 
 

(1) Gödre Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
szervez és tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 

                                                 
1 Módosította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től. 
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(3) 1A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 
közszolgáltató, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 
szervezett közszolgáltatáshoz való csatlakozás alapján a Dél-dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (jelen rendeletben: Közszolgáltató). 

 
 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 

3. §2 
E rendelet alkalmazásában: 

A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 
 

 
II. FEJEZET 

 
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

 
4. § 
 

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az 
önkormányzat egyrészt saját dolgozói útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok 
kötelezésével gondoskodik. 
 

Az ingatlantulajdonos feladatai 
5. § 
 

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 
tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 
megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata 

 
6. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával 

kapcsolatos feladatai: 
a) az ingatlan előtti  járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a 

járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét és 

                                                 
1 Módosította. az 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 2.-től 
2 2 Módosította. a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től 
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gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése. 
Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét 
irányra vonatkoznak, 

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, 
gyommentesítése, 

c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy 
anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási 
kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg, 

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől 
való megtisztítása. 

(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd 
hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más 
gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. 

(3) A közterületen lévő árkok, folyókák, áteresezek tisztántartása, a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az 
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(4) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban- és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, elletve tulajdonosának kötelessége. 

(5) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő lehelyezéséről az ingatlan 
tulajdonos gondoskodik. 

 
 
 

7. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos 
feladatai: 

a) Az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen 
elhelyezett falragaszok, festések, stb. folyamatos eltávolítása, 

b) Mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a 
járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, 

c) A beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca 
felől látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség 
megállapítása céljából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó 
nevét, címét, 

d) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte 
húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a 
tulajdonossal, az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és 
közvetlen környékét tisztán tartani. 

 
A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 

 
8. § 

 
(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti 

járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
területet a tulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot 
összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen 
a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni. 
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(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a 
nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt 
folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani. 

 
9. § 

 
(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az 

árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. 
(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 

szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a 
területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti 
állapotban történő visszaadásáról. 

 
Síkosság mentesítés és hó-eltakarítás 

 
10. § 

 
(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak) kívül 

klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (konyhasó) használata csak úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2 –nél több ne 
legyen.  

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos. 
(3) Hórakást tilos elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 
b) útburkolati jelen, 
c) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
d) kapubejárat elé, 
e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap és egyéb 

közlétesítmény) 
(4) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is, hóesés után azonnal el kell 

takarítani. 
 

Közterületek tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések 
 

11. § 
 

(1) Tilos 
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, közterület felszerelési és berendezési 

tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, 
megrongálni, 

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a 
közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, 

c) közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani, 
leszakítani, 

d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni, 
e) csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni  

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, 
papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető 
árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni, 
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f) a község közterületén járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. 

(2) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és 
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül  saját költségén összetakarítani, illetve 
elszállítani, 

12. § 
 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak oly 
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki nem hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője 
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület 
szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után 
nyomban meg kell tisztítania. 

 
13. § 

 
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 

elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 
megrongálni. A közszemérmet és a közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán 
belül köteles saját költségén eltávolítani. 

(2) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda) felbontása csak a jegyző, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges. 

 
13/A. §1 

 
(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék (avar és kerti hulladék) 
ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú 
betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban égethető el. 
(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak 
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt 
nem okoz. 
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A 
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 
eloltható, illetve terjedése megakadályozható. 
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. 
(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, 
illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 
(7) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel kapcsolatban keletkezett hulladék 
égetése nem megengedett.(8) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az 
égetés. 
(9) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el. 
(10) Kerti hulladékot égetni szélcsendes időben szerda 8.00 órától 18.00 óráig lehet. 

                                                 
1 Beiktatta a 8/2011. (VI. 1.) Önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. június 1-jétől. 
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(11) A (10) bekezdésben meghatározott időszakon kívül növényi hulladék égetése csak 
rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges. 
 

 
III. FEJEZET 

 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 
 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 

14. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező. 
(3) 1A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a 120 literes, 80 literes vagy 60 

literes műanyag, kerekes, az európai uniós szabványnak megfelelő tárolóedények 
használata kötelező. A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy 
alkalommal köteles elszállítani. A szállítás módjáról  és idejéről az 
ingatlantulajdonosokat az önkormányzat írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 

(4) 2A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a 
közszolgáltató részére.” 
 

 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
15. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

szilárd hulladékot  az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, 
továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség 
teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
b) a települési szilárd hulladékot a szállításra való átvételig gyűjteni, illetve 

tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- 
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat 
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a 
begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni. 

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon 
belül írásban bejelenteni az önkormányzatnak. 

                                                 
1 Módosította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től. 
2 Beiktatta az 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. június 2-től. 
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(3) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, 
ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó 
mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az 
ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú 
vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére  bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni. 

(4) 1Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de 
az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett 
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd 
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége 
során keletkezett nem települési szilárd  hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra 
közszolgáltatást igénybe venni, feltéve hogy a települési  szilárd hulladék kezeléséről 
a Htv. 12. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. 

(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból 
nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés 
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

 
16. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles 

elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat 
külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 
céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen  a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt 
legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre. 

(3) 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 az edény mozgatásakor és ürítésekor 
ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos. 
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

17. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

(2) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyzetek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a 
szolgáltató felhívására köteles  az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 
ürítést végző személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 
 

                                                 
1 Módosította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től. 
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Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályok,  

a közszolgáltatás szüneteltetése 
 

17/A. §1 

 
Az üdülőként és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatási díj 
felét fizetik, a közszolgáltatás szüneteltetését nem kérhetik. 
 

17/B. §2 
 

(1)   A közszolgáltatás igénybe vételére egész évben kötelezett, a tárolóedényt 
egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó 
a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra 
írásban kérheti, amennyiben ingatlanát két naptári hónapnál hosszabb ideig nem 
használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a bejelentést követő 
időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. A bejelentést 
legkésőbb a szüneteltetés meg-kezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag, a 
közszolgáltató részére írásban, levél, fax vagy e-mail formájában kell eljuttatni. 
(2)      Az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a szerződéses viszonyban álló 
ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja teheti meg. 
(3)     Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó 
bejelentés – legalább 8 munkanappal a szüneteltetés lejárta előtt – megismételhető. 
(4) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni 
jogosult.  Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó 
szüneteltetésre vonatkozó nyilatkozata valótlan, a szüneteltetést visszavonja, a 
közszolgáltatási díj visszamenőleg egy összegben esedékessé válik. 
(5)  Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak 
tényét a közszolgáltatóval szerződött ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja 
köteles legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal 
bejelenteni. 

 
A szolgáltatás ellátásának szabályai 

 
17/C. §3 

 
(1) A vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot 
kéthetente egy alkalommal szállítja el. 

(2) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 
(3) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 
(4) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 
(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 
                                                 
1 Hatályba léptette 5/2015. (IV. 30.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. április 30-tól 
2  Hatályba léptette 5/2015. (IV. 30.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. április 30-tól 
3 Beiktatta az 5/2016, (VI. 2.) Ör. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. június 2-től. 
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(6) Az (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 
 

A szolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

18. § 
 

(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az 
e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék 
lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

(2) 1A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Dél-dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemletett hatósági engedélyekkel rendelkező 
szilárd hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni. 

 
19. § 

 
(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő 
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha 
a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény 
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

(4) 2A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

(5) 3Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között 
létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a 
közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el. Ebben az esetben a közszolgáltató a 
hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot 
igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a 
szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsákot 
az önkormányzat hivatalában lehet megvásárolni. 

 
 
 

Lomtalanítás 
20. § 

 
(1) 4 
(2) A szolgáltató kizárólag lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék 

elszállítására köteles. 
                                                 
1 Módosította az 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 2.-től. 
2 Beiktatta az 5/2016, (VI. 2.) Ör. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 2-től. 
3 Beiktatta az 5/2016, (VI. 2.) Ör. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 2-től. 
4 Hatályon kívülre helyezte a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályát veszti 2013. május 22.-től. 
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(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen 
megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és 
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető 
legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. 

 
Közszolgáltatási díj 

 
21. §1 

 
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. 
(2)2  
(3)3 A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
módon a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 
(4)4  
(5) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a 
jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók  a hulladékszállítás díját a 
Közszolgáltatóval egyedileg megkötött szerződésük alapján fizetik meg 
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 
(7) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, 
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. 

 
 

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 
 

22. § 
 

(1) 5Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a 
Htv. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti 
mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik  a 
hulladékukat. 

(3) A gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön 
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során 
keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az által 
végzett kezelésről  a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról 
nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a 
hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó 
hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének 

                                                 
1 Módosította a 14/2011. (XII. 14.) Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. 01. 01-től. 
2 Hatályon kívülre helyezte a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályát veszti 2013. május 22.-től. 
3 Módosította az 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. június 2.-től. 
4 Hatályon kívülre helyezte a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályát veszti 2013. május 22.-től. 
5 Módosította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től. 
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módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási 
kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 

 
 

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
rendelkezések. 

 
23. § 

 
(1) 1A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 

ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben 
keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás 
igénybevételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során keletkezett 
hulladékra. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Htv. 12. §-ában 
megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárnia. 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy 
más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az 
ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni. 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosítására vonatkozó kötelezettségét a hulladék 
termelője, birtokosa: 

a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy 
hasznosító eljárás, berendezése, létesítmény alkalmazásával saját maga 
teljesíti, vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 
átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

(4) 2Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett, hatósági engedélyekkel rendelkező hulladék lerakóhelyre, 
továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító 
helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül 
maga is elszállíthatja. 

(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése, 
elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását 
igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet. 

 
24. § 

 
(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 

szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán nem szóródjon, és 
más környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a 
hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(2) Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó 
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az 
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a 

                                                 
1 Módisította a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 22.-től. 
2 Módosította az 5/2016. (VI. 2.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 2.-től. 
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külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként 
nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

(3) A (2) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint – mind a hulladék lerakóhely üzemeltetőjét, mind az egyéb ártalmatlanító hely 
tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) terheli. 

(4) 1Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja a kijelölt, a Dél-
dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett, hatósági engedélyekkel 
rendelkező hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla 
ellenében köteles elhelyezési díjat fizetni az üzemeltető részére. 

 
25. § 

 
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő 
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a 
megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az 
ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és 
gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 

(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles 
fizetni. 

 
26. § 

 
(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön 

rendeletében meghatározott közterület-használati  engedély megszerzéséről, ha a 
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó 
időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer 
környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak 
haladéktalan elszállíttatásáról. 

(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom 
biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával 
helyezhet ki: 

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a 
szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a 
telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen, 

b) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom 
zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni, 

c) egyéb útvonalon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 
 
 

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
27. §2 

 
28. §3 

 
                                                 
1 Módosította az 5/2016. (VI..2.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 2.-től. 
2 Hatályon kívülre helyezte a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályát veszti 2013. május 22.-től. 
3 Hatályon kívülre helyezte a 8/2013. (V. 22.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályát veszti 2013. május 22.-től. 
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Hatálybalépés 
 

29. § 
 

Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Gödre Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság és a környezetvédelem átmeneti 
szabályozásáról szóló 8/1997. (X.9.) Kt.számú rendelete. 
 
G ö d r e, 2004. április 7. 
 
 

Végh István      Horváth Györgyné  
       polgármester      jegyző 
 
 



Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 
Hatályos:2017-12-15 -tól 
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelete a települési hulladékgazdálkodásról  
 

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról  

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Gölle Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

 



(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 

 

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 



4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 



napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

 



(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 



(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 



b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

 

12. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 



 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 



    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Záró rendelkezések 

16. § 

 

 

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016.(VI.30.) számú 
önkormányzati rendelet. 

 

 

Kovács Ernő sk.                                                          Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk. 

polgármester                                                                                  jegyző 

Záradék 

 

A rendelet kihirdetésre került 2017. december 14-én. 

                                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 

                                                                                                     jegyző 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
hulladék Gölle  19.09 KB 
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  Gyulaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2015-04-01 -tól 
Gyulaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról.  
 

 

Gyulaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) 
bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével, 
a  következőket rendeli el. 

 

A rendelet célja 

 

1./ Gyulaj település lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása, a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

2./ Hosszú távú cél  a település környezetszennyezésének minimalizálása, a képződött hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb mértékű 
hasznosítása, és a  kelezett hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása. 

3./ a településre vonatkozó olyan szabályok megalkotása, amelyek meghatározzák a közterületek, állami, 
önkormányzati ingatlanok területeinek tisztántartását szolgáló feladatokat. 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1.§. 

 

 (1)  A rendelet hatálya Gyulaj  Község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a 
köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki. 

 



(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a radioaktív hulladékra, a gazdálkodó 
szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. §. 

 (1) E rendelet alkalmazásában: 

1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő ürítése, melyet 
valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni; 

 

2. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző 
fajtájú, elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött háztartási hulladék (papír, műanyag, üveg) begyűjtésére 
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel; 

 

3. ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakás vagy lakás céljára használt épület, a 
többlakásos lakóépület, üdülőingatlan (üdülés, pihenés céljait szolgáló épület) és a hozzá tartozó telek; 

 

4. szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladék: a rendszeres hulladékgyűjtés keretében a regisztrált edény 
méretét vagy a szerződött mennyiséget meghaladó hulladék; 

 

5. típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított 
tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak; 

 

6. zöldhulladék: az ingatlanok növényzettel fedett területeinek gondozása, művelése során keletkező szerves 
hulladék, kaszálék, fanyesedék, falomb, egyéb növényi eredetű hulladék. 

 

(2) A rendelet értelmezése során az (1) bekezdésben meghatározott fogalom-meghatározások mellett a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) fogalom-meghatározásait kell 
alkalmazni. 

 

II. Fejezet 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 



1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

3. §. 

 

(1) Gyulaj Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátását – a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését és 
kezelését, a hulladék szelektív gyűjtését – kötelező helyi közszolgáltatásként a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni és a közszolgáltatás 
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(3) A közszolgáltatás igénybe vétele a Gyulaj Község közigazgatási területén lévő lakóingatlanok használói 
részére – a közszolgáltatás szüneteltetése időtartamának kivételével – egész  évben, az időlegesen használt 
ingatlanok esetében használatuk idejére kötelező. 

 

(4) A környezetvédelem, a község tisztaságának növelése érdekében az önkormányzat biztosítja az 
elkülönített gyűjtést. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése a hulladékgyűjtő szigeteken történik. 
Az elhelyezésért díjat fizetni nem kell. 

 

(5) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő 
módon elhelyezni, kezelni. 

 

(6) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható 
át a közszolgáltatónak. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. §. 

 

 (1) Gyulaj Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-dunántúli 
Nonprofit KFT. Kaposvár, Áchim utca 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján 2015.június 30-ig. 

 

(2) A község területén keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, ártalmatlanítására, 
hasznosítására kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási  Társulás 
 kaposvári    Hulladéklerakó telepe. 



 

(3)Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőszigetek 
kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint 
biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, 
tárolásához és megközelítéséhez. 

5. §. 

 

(1) A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat, a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. A 
települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató heti egy  alkalommal köteles 
gondoskodni. A települési szilárd hulladék elszállítási napjának és idejének esetleges változásáról az 
önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedények vagy a közszolgáltató 
által rendszeresített műanyag zsák használata kötelező. 

 

(3) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőeszközben (gyűjtőedény, műanyag zsák) lehet az 
ingatlan bejárata előtti, vagy kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére 
könnyen felhelyezhető legyen. 

 

3. A közszolgáltatási szerződés 

6. §. 

 

 (1) A közszolgáltatás az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon 
összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban 
és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; a hulladéklerakó és a hulladék 
ártalmatlanítást szolgáló létesítmények működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent meghatározottak 
szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására terjed ki.  

 

(2) Az önkormányzat és a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
közszolgáltatási szerződést kötnek, melynek tartalmaznia kell: 

a. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, 
b. a közszolgáltatási szerződés tárgyát, 
c. a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet, 
d. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, időtartamát, 
e. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a kötelezően igénybe veendő űrméretű edényzet 

meghatározását, és darabszámát, a gyűjtés gyakoriságát, az ürítési napokat, 
f. a felek jogait és kötelezettségeit, 
g. a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, 
h. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 



i. az irányadó jogszabályok megnevezését, 
j. polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölését. 

(3) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Ht. 37. § (1) bekezdésében, míg a közszolgáltató a 
Ht. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel. 

 

(4) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet. 

(5) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, 
hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen. 

 

 

7.§. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni és a 
közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak 
rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tároló edénnyel, 
amelynek használata kötelező. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó – ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett – nem tagadhatja meg a 
közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(4) A gyűjtőedényzet telítettsége esetén az alapszolgáltatást meghaladó mennyiségű, a gyűjtőedény 
űrtartalmát meghaladó többlethulladék elszállítására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználó, többletszolgáltatásként – a hulladék gyűjtésére alkalmas, a közszolgáltató által 
rendszeresített – műanyag zsák felhasználásával korlátlan mennyiségben jogosult. 

 

(5) Az ingatlanhasználó télen – szükség esetén – az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között 
legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak 
érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen 
történhessen. 

 

4. Személyes adatok kezelése 



8. §. 

 

 (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a következő személyes adatok kezelésére jogosult: 
a természetes személyazonosító adatok (név, születési helye, ideje, anyja neve) valamint a lakcím.  A 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatási 
tevékenységével összefüggő célra használhatja. 

 

(2) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást igénybevevő 
(ingatlanhasználó, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények 
érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

 

(4) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűnéséig, díjhátralék 
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 

 

(5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 

 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

9. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való 
átvételig az ingatlanon a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjteni, illetve e rendeletben 
meghatározott típus edényzetben tárolni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó további alapvető kötelezettsége: 

a. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe vegye, illetőleg a hulladékot a közszolgáltatónak átadja, és a 
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

b. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy mások életét, testi 
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét a lehető legalacsonyabb szinten 
tartsa. 



 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon 
keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a 
közszolgáltatást igénybevevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és lakcímét. 

 

(4) Az új használó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó köteles 
megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek. 

 

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen vagy 
beépített, de üres (nem lakott), illetőleg használaton kívüli ingatlana tekintetében, ahol senki nem 
tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

10. §. 

 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

 

(2) Az ingatlanhasználóknak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 
negyedévente, a közszolgáltató által megküldött számla alapján, a szolgáltatói szerződésben rögzített 
feltételek szerint kiegyenlíteni. 

 

(3) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék, késedelmi 
kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, a 
díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. § alapján kell eljárni. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
közszolgáltató válaszolni köteles. 

 

11. §. 



 

(1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal az ingatlanhasználat átmeneti megszűnésének időpontja előtt 
írásban kérheti a közszolgáltatótól a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül senki sem tartózkodik az 
ingatlanban, és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni, ennek során kérheti, 
hogy a szüneteltetést igénybe vevő ingatlanhasználó közüzemi számlákkal utólag igazolja a szüneteltetés 
tényét. 

 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt 
írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a 
közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az 
ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 

(5) Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a. a beépítetlen ingatlan esetében mindaddig, amíg az ingatlanon semmilyen emberi tartózkodás céljára 
alkalmas felépítmény nincs elhelyezve, 

b. a beépített, de üres (nem lakott), használaton kívüli ingatlan után, 
c. ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 

kötelezettségének. 

 

Az a-b) pontokban foglaltak fennállását az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatónál történő felhasználás 
céljából az önkormányzat igazolja. 

 

7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

12. §. 

 

 (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos, a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő  ellátásáról. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal úgy 
végezni, hogy hulladék se a szállítójárműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, 
ne porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő. 



 

(3) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a 
károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő javítási munkák 
időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a meghibásodás, károkozás a 
közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, illetőleg pótlása, illetve 
cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni 
és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatást meghaladó mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles 
elszállítani, ha az nem a saját emblémájával ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve. 

 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék 
elszállítását, ha 

a. nem e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben került kihelyezésre, 
b. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 

hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c. a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói 

csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

(7) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési hulladékot, amely nem e 
rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a megrendelés elfogadásától számított 3 
napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. 

 

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a közszolgáltató az 
ünnepnapon vagy munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a közszolgáltató köteles 
hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon 
eleget tenni. 

 

(9) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő 
szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a 
közszolgáltatótól. 

 

(10) Amennyiben a közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás 
ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni. 

 

8. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 



13. §. 

 

 (1) Az ingatlanhasználó hulladékát – a háztartás méretéhez igazodó méretű  gyűjtőedényben adja át a 
közszolgáltatónak. A gyűjtőedényzet beszerzése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(2)  A használható típus edényzet és űrmérete: 

a) 60 literes edényzet, 

b) 80 literes edényzet, 

c) 120 literes edényzet, 

d) 240 literes edényzet, 

e) 120 literes emblémázott műanyag zsák. 

 

14. §. 

 

 (1) Az ingatlanhasználó gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről 
gondoskodni,  valamint a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

(2) Bármilyen méretű gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében 
szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet. 

 

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az 
ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az önkormányzat polgármestere által 
kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra 
történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett 
gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 



(6) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor, ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi 
ürítést ne akadályozza. A gyűjtőedényzet és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó 
kötelessége. 

 

(7) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, 
zsiradék, folyékony, mérgező, gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet) amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, 
vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

 

(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 
befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, 
az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. 

 

 

9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra 

és a zöldhulladékra vonatkozó külön rendelkezések 

15. §. 

 

 (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználók részére a 
lomhulladék  kijelölt időszakon belüli elszállítását. A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását illetve 
hasznosítását a közszolgáltató végzi, az önkormányzat pedig a lomtalanításról a lakosságot a helyben 
szokásos módon tájékoztatja. 

 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a lomtalanítás meghirdetett napja előtti napon vagy a lomtalanítás 
napján helyezheti ki elszállítás céljából arra a közterületre , ahová egyébként a gyűjtőedény kihelyezése is 
történik vagy az önkormányzat által kijelölt más gyűjtőpontra.  

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne 
akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 

(4) A zöldhulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

(5) A nem hasznosított zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a típus 
edényzetben. 



 

 

10. Az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések, 

elhagyott hulladék elszállítása 

16. §. 

 

 (1) Az önkormányzat által létesített hulladékgyűjtő szigetek szolgálnak a papír, műanyag és az üveg 
szelektív gyűjtésére. A gyűjtőszigeteken elhelyezett konténerek ürítését a közszolgáltató havi 1 alkalommal 
térítésmentesen végzi. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék elkülönített gyűjtéséhez térítésmentesen jogosult igénybe 
venni a hulladékgyűjtő szigeteket. 

 

(3) A hulladékgyűjtő szigetekre az elkülönítetten gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési szilárd 
hulladékot vinni tilos. 

 

(4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat (pl. elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és 
festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, 
fénycsövet, izzólámpát) köteles a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró 
módon gyűjteni. Az ingatlanhasználó térítésmentesen jogosult a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Társulás  kaposvári hulladékudvarában elhelyezni az általa elkülönítetten összegyűjtött veszélyes 
hulladékot. 

 

11. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

17. §. 

 

 (1) A Ht. 39. (1) bekezdése szerint az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képződő települési 
hulladékot gyűjti, és azt   a (2)(3)bekezdésben foglalt kivétellel-a közszolgáltatónak  rendszeres 
időközönként átadja. 

 

(2) A Ht. 39.§.(3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet, ingatlan tulajdonos  a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről  31.§.(1) bekezdésben 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

 



(3) Amennyiben  a hulladékbirtokos a hulladékot másnak  átadja  - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében történő átadás kivételével -  meg kell  győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék 
szállítására, közvetítésére, kereskedelmére illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkezik,  vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 
megtörtént. 

 

(4) A Ht. 39.§.(2) bekezdésében foglaltakon túl  a hulladékbirtokos az ingatlanán keletkező  települési 
vegyes hulladék kezeléséről úgy is gondoskodhat, ha olyan szervezettel szállíttatja elé a hulladékát, aki a 
települési önkormányzattal kötött  hulladékgazdálkodási szerződés alapján végzi tevékenységét. 

 

 

III. Fejezet 

 

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal 

kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

18. §. 

 

 (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb 
gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett nem települési szilárd 
hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlanhasználónak a hulladékbirtokosra 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába 
kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa: 

 

a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, 
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés 
költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék 
termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy 



összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító 
helyet kell igénybe venni. 

 

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a közszolgáltatón kívüli, 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 

 

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő 
ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból 
eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításából, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az 
eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni. 

 

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját 
szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa illetőleg az ingatlanhasználó az átvett illetve átadott 
hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – 
köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

 

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a 
kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát 
(üzemeltetőjét, használóját) is terheli. 

 

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a 
hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére. 

 

19. §. 

 

 Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza 
meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a 
megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő 
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a 
kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére a 
megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 

 

20. §. 

 

 (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg 
az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó 
jogszabályok szerint eljárni. 



 

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás illetve 
engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó 
időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos 
tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

(3) Közterületen kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék 
termelőjének, birtokosának illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet nevét, cégnevét, címét, 
telefonszámát és a konténer azonosítószámát. 

IV. Fejezet 

 

A köztisztaságra vonatkozó részletes szabályok 

1. Ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

21. §. 

 

 (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában 
foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni. 

 

(2) Az ingatlan használójának az (1) bekezdésen kívüli feladatai az ingatlan tisztántartásával kapcsolatosan a 
következők: 

a. a beépített, illetőleg beépítetlen ingatlan tisztán tartása, parlagfű és egyéb gyommentesítése, 
rendszeres gondozása, kaszálása, 

b. az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és 
gépjármű közlekedést biztosító) nyesése, 

c. az ingatlanon belül vagy a közterületen elhelyezett hulladéktároló edények környezetének 
tisztántartása, rendszeres takarítása, 

d. bontás, építés, felújítás, karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása 
a kivitelező feladata, ha az nem azonos az ingatlan használójával. 

 

(3) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai keretében köteles az ingatlan 
közterülettel érintkező telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz, járda hiányában 1,5 m széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan 5 méteres 
körzetén belüli terület – beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz elvezető árkok és a 
kapubejáróknál kiépített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztántartására, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására, a járda vagy annak hiányában 
1,5 méter széles területsáv  hó- és síkosság-mentesítésére, az ingatlanja előtti járdát áttörő gaz kiirtására a 
burkolat rongálása nélkül. Az ingatlan előtti járdán vagy területsávon összegyűjtött hulladékot a háztartási 
hulladék szállítására szolgáló edényzetbe kell elhelyezni. 

 



(4) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, az 
önkormányzat hivatala jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és 
szabálysértési eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben. 

 

(5) A közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos. 

 

(6) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb növényzetet rongálni, 
beszennyezni tilos. 

 

(7) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő 
aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos. 

22. §. 

 

Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők: 

a. az önkormányzati tulajdonú közutak, lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül 
vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő 
elszállítása, 

b. a 21. § (3) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosi kötelezettségen túl a közterület burkolt 
felületeinek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése, 

c. az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, javítása, pótlása, 
d. a belterületen lévő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon 

elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása, 
e. közterületen lévő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás, 
f. belterületi vízgyűjtők és vízelvezető árkok, csatornák, valamint átereszek tisztántartása, 
g. az ingatlantulajdonosok által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap eltávolítása, elszállíttatása. 

 

2. Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás 

23. §. 

 

 (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával,  vagy  - 
lehetőleg -  környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) 
folyamatosan síkosság-mentessé kell tenni. 

 

24. §. 

 



(1) A hó eltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő 
hely álljon rendelkezésre. 

 

(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a járda szélén kötelesek összegyűjteni. 

 

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint 
a kereszteződésben elhelyezni tilos. 

 

3. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és elárusító 

helyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

25. §. 

 

 A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más 
elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 méter széles sávot 
figyelembe véve) a használó köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani. 

 

4. Építési és bontási területek tisztántartása 

26. §. 

 

(1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szenny elterjedését 
meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. 

 

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az 
építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell. 

 

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul 
eltakarítani. 

 

5. Anyagok, áruk szállítása 

 

27. §. 



 

(1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító 
köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 

6. Zöldhulladékok ártalmatlanítása 

 

28. §. 

A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

7. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 

 

29. §. 

(1) A közterületen elhullott állati tetemek elszállíttatásáról, kóbor macskák, ebek befogásáról az 
önkormányzat hivatala  gondoskodik. 

 

(2) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. 

 

(3) Tilos, a közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása. 

 

(4) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható. 

 

(5) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék 
helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkezett hulladék közterületi 
hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezése tilos. 

 

(6) Szennyvizet, trágyalevelet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot 
közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos. 

 

V. Fejezet 



Záró rendelkezések 

30. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Gyulaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  7/2014.(V.22.)  önkormányzati rendelete. 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

(4) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2015. március 24. napján tartott ülésén alkotta meg. 

 

 

 

             Dobos Károlyné                              Horváthné Tóth Valéria 

                        polgármester                                           Jegyző 

 

 

Z á r a d é k: 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Gyulaj , 2015. március 31. 

                                           

 

 

Horváthné Tóth Valéria 

                                                                                  Jegyző 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 



 



Gyulaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 12/2016 (XII.20.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2016-12-21 -tól 
Gyulaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 12/2016 (XII.20.) önkormányzati 
rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Gyulaj   község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. Törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével az 
alábbiak szerint módosítja. 

1.§. 

 

A rendelet 4.§.(1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) Gyulaj Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-
Dunántúli  Hulladékkezelő Nonprofit KFT .  7400 Kaposvár, Áchim A. utca  2. 

 (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján. 

 

2. §. 

 

 A rendelet 7.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „(1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
(továbbiakban: közszolgáltatási díj) kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat az 
ingatlanhasználók az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint koordináló szervnek (a 
továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.  

3.§. 

 



(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2016. december 12. napján tartott ülésén alkotta 
meg. 

 

 

Dobos Károlyné                               Horváthné Tóth Valéria 

 polgármester                                           Jegyző 

 

Z á r a d é k: 

A rendelet kihirdetése 2016. december 20. napján megtörtént. 

 

 

Horváthné Tóth Valéria 

                                                                                Jegyző 

 
 



Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 

 

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Hajmás 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Hajmás község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

 

3. § 

 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 



 

2. Fogalmi meghatározások 

4. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

2. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése 

 

(2)          E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Kormányrendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

5. § 

 

(1) Hajmás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi közszolgáltatás 
útján biztosítja. 

 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

 



(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Hajmás község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztarsási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti egy alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtését, 
elszállítását és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

 

(1)  Hajmás község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében 

meghatározott hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a 



Társulással kötött közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Hajmás Község 
Önkormányzata is.  

 

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. 

 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről vagy bérletéről és elszállításáról a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

 

 



(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  

 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

8. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetők el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Hajmás 158/2 hrsz.) 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

1. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos elkülönített gyűjtés 

9. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 



 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

8. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

 

10. § 

 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó 
edény űrméretét. 

 



(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 
30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló Szerv)   a számlázáskor érvényesíti. 

 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest 
között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-
mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása 
akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

 



(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes 
űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell 
elhelyezni.   

  

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

9.Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

12. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot e rendelet 1.  mellékletében szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 



 

(2) A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 1100 
literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező 

 

(4) A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadja 
el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, 
ha azt a használó 2016. március 31-ig jogszerűen használta. 

 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági 
és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan csak 
közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

 

(7) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

 

13. §. 



 

(1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

 

(2) A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó 
az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek 
ne férjenek hozzá. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, 
forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

 

(7) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  



(9) A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

 

10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

14. § 

 

 (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2 ) A díj megfizethető csekken, átutalással a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

15. §. 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 
változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 



b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi 
Kirendeltségén Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a közszolgáltató 
székhelyén lehet beadni. 

 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

16. §. 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet 
köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 



 

12. Zöldhulladék 

17.§ 

 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre külön önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. 

 

III. fejezet 

                 Záró rendelkezések 

 



18. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajmás Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 
települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 Török Sándor                                                                       Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                                                 jegyző                     

 

Záradék: 

Kihirdetve: Hajmás, 2018. február 15.   
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jegyző 
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  Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2014-07-01 -tól 
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete 
A települési hulladékról és a közszolgáltatás szervezéséről. 
 

 

 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

1. § (1)    A rendelet területi hatálya kiterjed Hetes község közigazgatási területére. 
(2)    A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint 
ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre. 
(3)    A rendelet tárgyi hatálya a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki. 
(4)    Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és 
a velük összefüggő tevékenységekre. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 
a.)    Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy 
üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója van vagy üdülésre, 
üdültetésre használják és települési hulladék rendszeresen keletkezik. 
b.)    Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő 
edény, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, 
berendezés. 
c.)    települési hulladék: 
ca.) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, 
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a 
lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; 
cb.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten 
gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási 
hulladékhoz hasonló, 
d.)    biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, 
éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő 
élelmiszer- és konyha 
e.)    zöldhulladék: kerti hulladék, növényi maradvány, amely jellemzően a közigazgatási területén lévő 
belterület ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) kertjeiben, és jellemzően zöldfelületeken, vagy 
mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan keletkezik (pl: fű, fa, szőlővenyige, lomb, gyümölcsfa 
nyesedék) 
f.)    Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, 
ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat 
ellátására hoztak létre.   
g.)    Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 2012.évi 
CLXXXV. törvény szerinti minősített gazdálkodó szervezet, amely Hetes Község Önkormányzatával kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 2014. 



július 1. napjától Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 
2. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai     

 

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Hulladék Tv. 42. § (1) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre. 

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatás területe az önkormányzat teljes 
belterülete. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

 

5. § (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, közszolgáltatási szerződés 
alapján történik. 
(2)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás 
bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást 
nyújt. 
(3)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti 
szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza 
létre. 

6. § (1)    A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladékot (továbbiakban: vegyes hulladék) heti egy 
alkalommal kell elszállítani. 
(2)    A hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a Közszolgáltató állapítja meg, illetve 
módosítja, amelyről a lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
(3)    A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik. 
(4)    A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában 
lévő, közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el. 
(5)    Az alkalmazható gyűjtőedények 
a.)    60 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    80 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
d.)    240 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
e.)    a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 
(6)    Intézmény által alkalmazható gyűjtőedények: 
a.)    240 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    1100 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c.)    a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 
(7)    Gazdálkodó szervezet által alkalmazható gyűjtőedények: 
a.)    50 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    60 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c.)    110 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
d.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
e.)    660 literes hulladékgyűjtő edényzet 
f.)    a Közszolgáltató által biztosított a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 



(8)    Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé az 
(5) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez. 

7. § (1)    A Közszolgáltató évi egy alkalommal térítésmentesen lakossági lomtalanítást végez, amelynek 
időpontjairól a lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
(2)    Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a 
Közszolgáltatónak 
(3)    Aki az (1) bekezdésben meghatározotton túl további lomtalanítást igényel, azt a Közszolgáltatóval 
kötött megállapodásban foglaltak szerint, térítési díj ellenében veheti igénybe. 
(4)    A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék 
biztonságos szállítására. 
(5)    Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a 
szállítás érdekében a közterületre kihelyez. 
(6)    Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, 
gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék. 
(7)    A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyüjtőedényzet mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 
(8)    Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e 
tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat. 

 

4. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. § A közszolgáltató kötelessége, hogy: 
a.)    a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról, 
b.)    a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése, 
c.)    amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az 
edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről, 
d.)    a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő 
zsák beszerzésére, 
e.)    évente a 7. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő 
megszervezéséről és a lom elszállításáról, 
f.)    az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 12. § szerint biztosítsa, 
g.)    elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (3) és (4) 
bekezdése szerinti feladatokat, így: 
ga.) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása 
gb.) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése, 
gc.) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi fontos információt elhelyezni, 
h.)    az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet 
érdemben 30 napon belül tájékoztassa. 

9. § A közszolgáltató joga, hogy: 
a.)    a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék 
elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen, 
b.)    amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a 
folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem 
üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, 
c.)    a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje, 
d.)    megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében 



da) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas 
hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a 
hulladékot, 
e.)    a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott 
módon felmondja. 

 

5. Az ingatlan használó jogai, kötelezettségei 

 

10. § Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy: 
a.)    amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem 
mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a 
szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni), 
b.)    amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a 
változást követő 15 napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak, 
c.)    az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével 
ca) gyűjtse a hulladékot, 
cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja, 
cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a 
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést 
ne akadályozza, 
cd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a 
környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását, 
d.)    az EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat 
betartsa, ennek figyelembe vételével: 
da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot, 
db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon, 
dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről szükség 
szerint gondoskodjon, 
e.)    a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot 
gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, 
elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre, 
f.)    gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön 
elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon, 
g.)    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse 
h.)    hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet alkalmas legyen a 
rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre. 

11. § Az ingatlanhasználó joga, hogy: 
a.)    amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye 
b.)    a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtő 
zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze, 
c.)    az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély 
nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a 
közterületen tárolja, 
d.)    hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a 
szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön, 



e.)    amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés 
során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem 
lehetséges cseréjét, 
f.)    a hulladékgyűjtő edényzet méretére vonatkozó változtatási igényét a negyedévet megelőző hónap 15 
napjáig a közszolgáltatónak bejelentse 
g.)    panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
nem elégedett. 

6. Az elkülönített hulladék gyűjtése 

12. § (1)    Az ingatlanhasználó nem köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta vagy 
hulladéktípus elkülönített gyűjtésére. 
(2)    Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy 
hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a szelektívgyűjtő pontokon elhelyezheti. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei 

 

13. § (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni 
a.)    a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, 
b.)    a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, 
c.)    a teljesítés helyét pontos cím szerint, 
d.)    az ürítés gyakoriságát és az ürítés ideje napok szerint 
(2)    A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
a)    a gyűjtőedény(-ek) használatának jogcíméről és módjáról, 
b)    a közszolgáltatás díjáról és megfizetésének módjáról, 
c)    a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 
d)    az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 
e)    polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. 

 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

14. § (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül 
a.)    a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele – a 15. §-ban foglaltak kivételével – 
folyamatosan kötelező, 
b.)    az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem 
kötelező. 
(2)    Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben 
meghatározott módon lehet igénybe venni. 
(3)    A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a 
változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a 
településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 
9. A közszolgáltatás szünetelése 

 



15. § (1)    Szüneteltethető a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe-vétele azokon az 
ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 
(2)    A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt 
kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 
(3)    Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 
(4)    Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles 
elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 

 

10. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 

 

16. § (1)    A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőedényzetek számának, az űrtartalom szerinti teli edényzetek egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések 
számának a szorzata. 
(2)    A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az ingatlanhasználó 
által megadott es rendszeresen használt szabványos gyűjtőedényzetet, és a Közszolgáltató nyilvántartása 
szerinti ürítési gyakoriságot kell alapul venni. 
(3)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell 
eljárni. 

17.§ (1)    Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését 
kell alkalmazni. 
(2)    Lakóházak után – a 15. §-ban foglaltak kivételével – éves díjat kötelesek fizetni az 
ingatlantulajdonosok. 
(3)    Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente utólag köteles 
megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a 
számla tartalmazza. 
(4)    Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál 
kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban 
válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja. 
(5)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles 
megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás 
bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére. 

18.§ A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor. 

 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

19. § (1)    A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. 
(2)    A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az 
igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet 
űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki. 



(3)    Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató 
felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. 
(4)    A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott 
előírásokat megtartani. 
(5)    A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való 
kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, 
hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti. 

12. Vegyes és záró rendelkezések 

 

20.§ (1)    E rendelet alkalmazásában Hetes közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai 
megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezete, aki/amely a 10.§ a), cd.), db.), dc.) pontjában előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy 
a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek. 
(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével 
szemben 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően. 
(3)    A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Hetesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 1174300215807274 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, az első fokú 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. 
(4)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt 
lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha 
azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 
(5)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti 
hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti 
kérelmet Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani. 
(6)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével 
szemben a közigazgatási hatósági eljárás 
a)    valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a cselekmény elkövetésétől, 
b)    mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c)    jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 
belül indítható. 
(7)    A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, 
mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható. 
(8)    A (7) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a 
szabályszegő 
a.)    igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, 
közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy 
b.)    rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését. 
(9)    Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben 
tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés 
szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről. 
(10)    A (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő 
visszatartó hatás várható. 



21. § (1)    E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 
(2)    Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2004 (IX.27.) számú önkormányzati rendelet. 
(3)    Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
Hetes, 2014. június 26. 

 
    Török Tiborné                                                                                             dr. Lukács Zoltán 
    polgármester                                                                                                     jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 
Hetes, 2014. június 27-én 

 

dr. Lukács Zoltán 
jegyző 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
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HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2013. (XI.29.)  

önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(Egységes szerkezetben) 
 

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában megállapított 
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban és a 
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a kötelezően ellátandó köz-
szolgáltatásként a településen keletkező hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártal-
matlanításáról helyi közszolgáltatás (a továbbiakban együtt: közszolgáltatás) útján gondoskodik.  
(2) A közszolgáltatás Hőgyész nagyközség közigazgatási területére terjed ki, amelyet az önkormány-
zat által kiválasztott közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) közszolgáltatási szerződés alapján 
lát el. 
(3) Az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltató a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (7400 Ka-
posvár, Cseri u. 16.). A közszolgáltatási engedély száma: 14/5259-15/2013. OHÜ minősítés: B/I. 
(4) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggésben az azt igénybe vevők személyes  
adatainak (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére, amely során az 
adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.  
 

2. § 
(1) E rendelet hatálya a település közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlan, a köz- 
szolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlan tulajdonosára, az ezeken keletkező települési szi-
lárd hulladékra terjed ki.  
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony és a veszélyes hulladékok kezelésére, továbbá a köz- 
területek használatára és tisztántartására, melynek szabályait külön rendeletek tartalmazzák. 
 

3. § 
(1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője 
vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanán keletkező, felgyülemlő települési szi-
lárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályai szerint, valamint az e rendelet szerinti közszolgál-
tatás útján, a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint köteles gondoskodni. 
(2)1 A közszolgáltatásért a külön jogszabályokban meghatározott feltételek szerint díjat   
kell fizetni. 
(3) A közszolgáltatásért az illetékes miniszter által rendeletben meghatározott módon és mértékben dí-
jat kell fizetni. 
 
 

II. Fejezet 
 

1. A közszolgáltatási szerződés tartalma 
 
4. § 

A közszolgáltatási szerződés – a Ht-ben előírt kötelező adatokon túl – tartalmazza  
a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait, 
b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 

                                                 
1 Módosította a 8/2015.(X.1.) ör. 
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c) alvállalkozó igénybevételének módját, 
d) a zöldhulladék, a lomtalanításból származó lomhulladék, és az elkülönítetten gyűjtött hulla-

dék átvételére és elszállítására vonatkozó szabályokat, 
e) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, 
f) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer, a nyilvántartás, adatkezelés és adatszolgáltatás 

módját, 
g) a közszolgáltatás egyes ingatatlanokra vonatkozó – e rendelet szerinti – szüneteltetésével 

kapcsolatos előírásokat, 
h) a szerződő felek által fontosnak tartott egyéb feltételeket. 

 
 

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje 
 

5. § 
(1) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató heti egyszeri gyakorisággal - pén-
tek napján – köteles gondoskodni.  
A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról a közszolgáltató köteles az ingatlan-
tulajdonosokat tájékoztatni. 
(2) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, az e rendeletben előírt feltételek 
szerint lehet, az ingatlan bejárata előtti, vagy a kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a 
közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.  
(3) Szabványos az 50, 120, 240 és az 1100 literes gyűjtőedény. Ettől eltérő űrmértékű gyűjtőedény 
csak a közszolgáltatóval történt megállapodás alapján használható. 
(4) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás jogszabályban elő-
írt szabályaitól eltérő módon kezelni. 
(5) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött külön 
megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos 
módon (a helyi televízióban, újságban történő közzététellel, szórólappal) tájékoztatja.   
 
 

3. Az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai 
 
6. § 

A települési kommunális hulladék elkülönített gyűjtése a helyi hulladékudvar megépítésével és hasz-
nálatbavételével, gyűjtőszigetek kialakításával, a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés-
ben foglaltak szerint fokozatosan kerül bevezetésre, amely tevékenység a lakosság számára térítés-
mentesen vehető igénybe.  
 
 

4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

7. § 
(1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül elhelyezett gyűjtőedényben köte-
les gyűjteni, amelyet a szállítás előtti napon 18 óra után lehet kihelyezni és az elszállítás napján be kell 
vinni. 
(2) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró 
hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavál-
lalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelke-
zés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni. 
(3)  Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtle-
nítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 
(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszol-
gáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltató által rendszeresített műanyag 
zsák felhasználásával is jogosult. 
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját az erről szóló jogszabály és a közszolgáltatási szerző-
dés szerint köteles megfizetni. 
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7. § 
 

(1 ) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, ahol legalább 30 napig senki 
sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. 
(2) A szüneteltetésre vonatkozó bejelentést az ingatlantulajdonos írásban, a megelőző hónapban 
köteles megtenni a közszolgáltatónak. A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe.  
(3 A szünetelés feltétele, hogy az ingatlantulajdonos a ingatlan lakatlanságának tényét a Hőgyészi 
Közös Önkormányzati Hivatal által igazoltassa.  
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 
 
 

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

8. § 
(1) A közszolgáltató a vonatkozó jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.  
(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gyűjtő-
edényben a nem megfelelő ürítéssel okozott kárt annak javításával vagy új edény biztosításával köteles 
megtéríteni. 
(3) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahe-
lyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 
(4) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék el-
szállítását, ha  
  a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,  
   b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,  
   c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkaválla-
lói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.  
(5) Köteles a vegyes hulladékot megfelelő engedéllyel és kapacitással rendelkező lerakó-
ba/ártalmatlanító helyre – jelenleg a 7400 Kaposvár, Nádasdi utcai hulladéklerakóba – szállítani.  
 

 
III. Fejezet 

 
6. Záró rendelkezések 

 
9. § 

(1) Ez a rendelet 2013. november 29. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze-
lési helyi közszolgáltatásról szóló – többször módosított – 3/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet ha-
tályát veszti.  
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 
 
Hőgyész, 2013. november 18. 

 
             Botta György                                                 Dr. Schutzbach Ferenc 
             polgármester                                                         c. főjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került. 
Hőgyész, 2013. november 29. 
 
Dr. Schutzbach Ferenc 
c. főjegyző 
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Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. §. 

 

1. A rendelet hatálya Igal Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

2. A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során 
keletkezett hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

2. §. 

 

1. Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján  - a 
hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a 
hulladéklerakó üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400. 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban:közszolgáltató) végzi. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

1. az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és 



a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására, 

2. az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására, 

3. az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására, 
4. az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására, 
5. az a.) – d.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 

elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. §. 

 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) közszolgáltatási 
szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A 
jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatóval 
megkötött szerződés alapozza meg. 

2. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a 
közszolgáltató az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos 
módon felhívás útján tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő 
méretű gyűjtőedényben gyűjti. 

2. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásban keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe 
vételével a rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

3. Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési 
papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti 
az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű 120 literes vagy 1100 literes szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

4. A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, 
vagy a közszolgáltatótól bérelt. 



5. A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor 
nem szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

6. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz 
állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

5. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató 
hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra 
között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

2. A települési hulladékot a közszolgáltatási szerződésben megállapított szállítási 
napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 
Lakóövezetben hetente 1 alkalommal hétfői napokon, 52 alkalom évente. 
Üdülőövezetben hetente 1 alkalommal május 1-től – október 31-ig hétfői napokon. 
Külterületen, zártkertben hetente 1 alkalommal hétfői napokon zsákban kihelyezett 
szemetet szállít el a szolgáltató. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a 
tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely 
tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.  

 

3. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt 
hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az 
ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen 
gyűjti naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

4. Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a 
hulladékgyűjtő szigeten helyezi el. 

 

5. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 



 

6. A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a 
regisztrált gyűjtőedény mellett.   

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

2. A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

3. A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben gyűjti. 

4. A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

5. A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve 
helyezheti ki. 

6. A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő 
edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7.§. 

 

1. Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban 
(Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 
hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által 
történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

2. Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

3. A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 



újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, 
Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás 
esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

4. A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

5. A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal 
lomtalanítási akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos 
módon a lakosságot tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

1.  

 

1. Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik. 

2. A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba 
veszi és az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíthető. 

3. A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója 
ezt a közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. §. 

 

1. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 
igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, 
valamint az egyéb gyűjtőedényben 

1. a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 
2. ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék 

évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő 
begyűjtése és elszállítása, 

3. a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

4. a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 



2. A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató köteles az 
ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan 
edényt térítésmentesen pótolni. 

3. A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. §. 

 

1. A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

1. megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás 
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve 
kezelés során veszélyeztetheti a környezetet, 

2. ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 
szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

2. A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során 
az ingatlanhasználó köteles: 

1. törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

2. a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a 
növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

3. az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított közszolgáltatónak átadni. 



2. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább 
évente két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és 
környezetének tisztántartásáról. 

3. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

4. Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a 
tényt a keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban 
bejelenteni. 

5. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való 
közlésére. 

 

12. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást 
igénybe venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően 
értesülni. 

2. Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség 
figyelembe vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa 
használni kívántat kiválassza. 

3. Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. §. 

 

1. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 
2. a díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 
3. Késedelmes díjfizetés esetén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 



Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. §. 

 

1. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a 
közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

2. Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

3. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és 
tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 

4. A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat 
kezeli. 

5. A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. §. 

 

1. A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, 
valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott 
tartalmú szerződés alapozza meg. 

2. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

1. a felek megnevezése és azonosító adatai, 
2. a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 
3. a teljesítés helye, 
4. a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 
5. az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 
6. a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
7. a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 
8. a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
9. az irányadó jogszabályok meghatározása, 

 



Záró rendelkezések 

16. §. 

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
2. Hatályát veszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. 

(X.15.)  számú önkormányzati rendelet. 

 

                         Fülöp László                                                        Obbás Gyula 

                              jegyző                                                             polgármester    

A rendelet kihirdetve:  

 

I g a l, 2017. december 13. 

                                                               Fülöp László 

                                                                     jegyző 

 

1. melléklet a 14/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, amelyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

Használható típusok a lakosság körében:     Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

 

  60 literes (DIN)                                                         120 literes (DIN) 

  80 literes (DIN)                                                         240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                      1100 literes (DIN) 

 
 



  Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017 .(V.23.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2017-06-01 -tól 
Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017 .(V.23.) önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről  
 

Jákó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 88.§(4) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a Község 
köztisztaságát, a települési hulladék összegyűjtésének, szállításának és kezelésének rendjét.  

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Jákó Község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek a 
közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő 
tevékenységére, a hulladék elszállítására, kezelésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére 
terjed ki. 

 

3. §. 

 

(1) Jákó Község közigazgatási területén a települési hulladék szervezett összegyűjtését, 
szállítását és kezelésének rendjét Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
biztosítja a jelen rendeletben foglaltak szerint 

 



(2) Jákó Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása 
érdekében tagja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amely 
együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulási Megállapodás rögzíti. 

 

(3) Jákó közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.,) ,végzi,(továbbiakban 
közszolgáltató) aki ellátja a begyűjtött és elszállított hulladék kezelésével, ártalmatlanításával 
és a hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási szerződése alapján. 

(4) A közszolgáltató, külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

 

 

 

 

II. Fogalom meghatározások 

 

4. §. 

 

 A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

III.  

A köztisztaság fenntartása,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,ellátásának 
rendje, módja, a zöld és egyéb hulladék ártalmatlanítása, a közszolgáltatással 

kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek 

 

1. Ingatlanok tisztán tartása 



 

5. §. 

 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

(2) Az ingatlanra ráhordott hulladékot az ingatlanhasználó köteles a kijelölt 
hulladékátvevő-helyre elszállíttatni. 

 

6. §. 

 

(1) Az ingatlanon belül csak komposztálásra alkalmas hulladék helyezhető el, megfelelő 
tároló helyen. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni: 

            a.) a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről; 

            b.) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, 

                 kaszálásáról; 

            c.) az épületek homlokzatainak tisztántartásáról, az aktualitásukat vesztett reklámok 
és    
                 a falfirkák eltávolításáról, amennyiben az azt elhelyező, vagy az elkövető személye 
                 ismeretlen. 

 

2.Közterületek tisztántartásának általános szabályai 

 

7. §. 

 

(1) A közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni  tilos  Úgyszintén tilos a 
hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, a lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni 

(2) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb 
növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 



(3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, 
árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig 
gondozni az alábbiak szerint: 

 

 

1. Takarítás a b-e.) pontokban meghatározott közterületeken. 
2. Síkosság-mentesítés a járdán, 
3. Zöldterület és a gyepes árok kaszálása. 
4. kapubejárók előtti  áteresz /híd/ tisztán tartása. 
5. Vízelvezető műtárgyak tisztítása. 

 

8.§ 

 

 Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanja előtti járdát áttörő gazt a burkolat rongálása nélkül 
kiirtani. 

 

9. §. 

 

(1) Önkormányzati tulajdonú közutak, közparkok, játszóterek, valamint az ezeken 
keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és 
elszállítása önkormányzati feladat. Ennek keretében el kell végezni 

a.) az utak, utcák, terek útburkolatai, padkái, tisztántartását; 

       b.) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felszerelését, karbantartását, ürítését, 
tisztántartását; 

       c.) zöldterületek fenntartását, parkosítását, virágosítását. 

(2) Az országos közutak és tartozékainak tisztántartása a közútkezelő feladata. 

 

3.Hó- és síkosságmentesítés 

 



9. §. 

 

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosság 
mentessé kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezet kímélő 
szóróanyaggal (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti 
ingatlanhasználónak fel kell szórni. 

(2) Az ingatlan melletti járda hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a vízelvezető 
árok megtisztításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.    

 

(3) A síkosság mentesítéshez a környezetkímélő anyagokon kívül a klorid tartalmú szerek 
használata kizárólag belterületi közterületen, a közúti forgalom számára igénybe vett 
területen alkalmazható. Itt is csak úgy, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális 
értéke 15 g/m2-nél több ne legyen. 

 

(4) A síkosság elleni védekezéshez  egy téli időszakban felhasználható só mennyisége  
300 g/m2. 

 

10. §. 

 

(1) A hó eltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom 
részére megfelelő hely álljon rendelkezésre. 

(2) Havat buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 
útkereszteződésben lerakni tilos. 

 

 

 

4.A kereskedelmi, a vendéglátó ipari, a szolgáltató egységek  

üzemeltetőinek kötelezettsége 

 

11. §. 



 

(1) A vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, előtti járdaszakaszt, továbbá 
az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) az ingatlanhasználó 
köteles reggel 7.00 óráig megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a tőle elvárható módon a hulladékot szelektíven gyűjteni 
és a közszolgáltatónak ilyen formán átadni, illetve az árusításból keletkező szelektíven 
nem gyűjthető települési hulladék zárható gyűjtőedényben történő gyűjtéséről, valamint a 
közszolgáltató útján annak a kijelölt hulladékátvevő-helyre történő elszállításáról 
gondoskodni. 

 

 

12. §. 

 

5. Építési és bontási területek tisztántartása 

 

(1) Építés, bontás, vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan  tisztántartása az engedélyes 
feladata. 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint 
szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. 
Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület bérleti szerződés alapján lehet 
tárolni. 

(3) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és a szükséges jelzésről az építtetőnek, 
vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell. 

6.Az anyagok szállítása 

 

13. §. 

 

(1) Az anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. Január 14-e után az ingatlanhasználó 
köteles a fenyőfákat mint általános zöldhulladék kezelni és a 14. § alapján eljárni. 



(3) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület 
beszennyeződik, a  szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 

7.Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása 

 

14. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja.. illetve a (6) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti. 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint. 

(4)A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(5) A szállításra kihelyezett zöldhulladék legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra 
után helyezhetők ki a közterületre. 

(6)Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanítását külön jogszabályban foglalt módon 
lehet elvégezni. 

(7) A elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az elkülönítetten gyűjtött fém-, papír- és 
műanyaghulladék (kék kuka), valamint a települési vegyes hulladék (zöld kuka) céljára 
szolgáló gyűjtőedényekben kihelyezni tilos. A közszolgáltató kizárólag a rendeltetésszerűen 
használt gyűjtőedényből köteles a hulladékot elszállítani. 

 

8.Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 

 

15. §. 

 

 (1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról külön jogszabályban 
foglaltak szerint kell gondoskodni. 



(2) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági rendelkezéseket külön jogszabályok 
tartalmazzák 

 

9.Gyűjtőedénnyel kapcsolatos előírások 

 

16. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. számú mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. A 60 literes gyűjtőedényt csak a 
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak 
tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az önkormányzat által 
kiállított igazolást útján kell bizonyítani a  közszolgáltató előtt. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 
literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata 
kötelező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(5) kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó 
az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen 
személyek ne férjenek hozzá. 

 

17. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 



napja települési vegyes hulladék /zöld kuka/ esetén  minden hét péntek, a szelektíven gyűjtött 
hulladék /kék kuka/ esetén minden páros hét péntek. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék 
elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő 
visszahelyezése. 

(2)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének 
tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(3) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a.) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b.) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
d.) a szerződés számát, 
e.) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

(4) A gyűjtőedényen a közszolgáltató regisztrációs címkét köteles elhelyezni. 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

 

(6) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a 
gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége. 

 

10.A szolgáltatás ellátásának szabályai 

 

18. § 

 

 (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente  szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az 
esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 



(3) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

(4) A közszolgáltató kizárólag gazdálkodó szervezetek esetében, az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.  

 (5) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

(6) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.  a számlázáskor érvényesíti.. 

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti 
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

19. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is leadhatja. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 



 

20. §. 

 

(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

 (3) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között 
létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a 
közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el. Ebben az esetben a közszolgáltató a 
hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot 
igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a 
szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. 

 

 

 

 

 

11.Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

 

21. §. 

 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös 
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a 
közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 



(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3)       Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 

12 Települési hulladék ártalmatlanítása hasznosítása,az 

 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok lakossági beszállítása a hulladékgyűjtő udvarokba  

 

22. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a közszolgáltató működési területén található 
hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy 
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. 

(3)A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4)A település hulladék lehelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

(5)A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, az Önkormányzattal egyeztetve. A 
gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

 

 



 

 

 

 

13.Díjfizetési kötelezettség 

 

23. §. 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 (2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
módon a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 

 

24. §. 

 

A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt illetve a megbízásából eljáró közszolgáltató által megküldött számla 
alapján köteles megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal.  

 (6) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására. 

 

14.Hatályba és léptető és egyéb rendelkezések 

25. § 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

26. §. 

 



(1) E rendelet 2017. junius 1. lép hatályba 

(2) 2017 junius 01–én hatályát veszti a12/2004(VII.30) önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

 

                        Horváth Anita                                                Dr.Hornung Judit 

                        polgármester                                                          jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. május 23. 

                                                          

 

 

 

                                                                                              Dr Hornung Judit 

                                                                                                       jegyző 

 

 

 

 

1.  melléklet a 7/2017 (V.23)önkormányzati rendelethez 

 



 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított  tárolóedények,  melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési  
igények kielégítésére alkalmasak. 

Használható típusok a lakosság körében:     Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

60 literes                                                        80 literes 

80 literes                                                        110 literes 

90 literes                                                        120 literes 

110 literes                                                      240 literes 

120 literes                                                      360 literes 

240 literes                                                      770 literes 

360 literes                                                      1100 literes 

770 literes 

1100 literes                                                                 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden 
jogot fenntart!  
 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg7ed0dr9eo6dt1ee8em3cj2by5bz2ce7by8ce5cd6l
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg7ed0dr9eo6dt1ee8em3cj2by5bz2ce7by8ce5cd6l


Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 .(IV.17.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2018-05-01 -tól 
Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 .(IV.17.) önkormányzati rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 7/2017 (V.23) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A. /2017 (V.23) önkormányzati rendelet az alábbi 14/A §-al egészül ki: 

 

„14/A§  

(1) Avar és kerti hulladék  /lehullott falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér, egyéb 
növényi maradványok/  ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. 

 

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható és a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti 
hulladék semmisíthető meg. 

 

(3) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű , illetve 
veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 

 

 (4) Égetni csak száraz hulladékot lehet. 

 

(5) Tilos az avar és a kerti hulladék égetése a (8).bekezdésben meghatározott időszakon kívül, 
valamint esős, szeles, tartósan ködös, párás időben, továbbá  országos tűzgyújtási  tilalom 
időszaka alatt annak hatálya alá tartozó területeken. 

 



(6) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények 100 méteres 
körzetében azok működésének ideje alatt. 

 

(7) Belterületen égetést végezni az alábbi időszakokban engedélyezett: 

Hétköznap: csütörtökön 0.00 órától 20.00 óráig, kivéve ünnepnap (január 1., március 15., 
húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) 

Hétvégén: szombaton 0.00 órától 20.00 óráig  kivéve ünnepnap (január 1., március 15., húsvét, 
pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) 

 

(8) Az égetést nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett lehet végezni, 
olyan területen, ahol a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. 

( 

9) A tűz őrzéséről a tűz gyújtója köteles gondoskodni.  Köteles továbbá a helyszínen mindazon 
felszerelésekről gondoskodni, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható. 

 

(10) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. A helyszín 
elhagyása előtt meg kell győződni a tűz kihunyásáról.’’ 

2. § 

(1) E rendelet 2018. május 01. napján lép hatályba. 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

                           Horváth Anita  sk.                                         Dr Hornung Judit sk. 

                            polgármester                                                              jegyző 

Záradék: 

Kihirdetve: Jákó, 2018. április 17.                           

Dr Hornung Judit sk.                  

         jegyző 



























Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút  Város  Önkormányzata  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti
jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Kadarkút város közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban
érintett személyekre terjed ki.

2. §.

(1)  Az  önkormányzat  közigazgatási  területén  a  hulladék  begyűjtését,  szállítását  a
Kaposvári  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (székhelye:  7400  Kaposvár,  Áchim  A.  utca  2.)  a
hulladék  kezelését,  ártalmatlanítását  és  a  hulladéklerakó  üzemeltetését  a  Kaposvári
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (székhelye:  7400  Kaposvár,  Áchim  A.  utca  2.)  (együtt  a
továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) végzi.

(2)  A  közszolgáltató  külön  jogszabályban  előírt  módon  kezeli  az  e  rendeletben  meghatározott
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást igénybe vevő
személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.

(3)  A rendelet  alkalmazásában  az  újrahasználati  központ  a  lakosság  által  beszállított,  használható,
hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény.

(4) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről  szóló 385/2014. (XII.
31.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Hkr.)  és  az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények
kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet  fogalom-
meghatározásait kell alkalmazni.

3. §.

(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A közszolgáltató
köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani.

(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell
gondoskodnia.  A  lakosság  a  fenyőfákat  a  hulladékgyűjtő  edények  mellett  helyezheti  el  legkésőbb,
minden év január 14-ig.

4. §

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.

(2)  A  nem  komposztált  zöldhulladékot  az  ingatlanhasználó  a  gyűjtési  naptárban  megadott
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zöldhulladék-szállítási  napot  megelőző  15  napon  keresztül  elkülönítetten  gyűjti  és  a  közszolgáltató
részére átadja.

(3)  A  (2)  bekezdésben  meghatározott  időtartamon  kívül  az  ingatlanhasználó  a  nem  komposztált
zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti.

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési naptárban
meghatározott napon.

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.

5. §

(1)  Az  ingatlanhasználó  a  települési  vegyes  hulladékot  a  mellékletben  szereplő  szabványos,  az
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek
használata kötelező.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  szereplő  gyűjtőedényen  felül  az  elkülönített  gyűjtött  hulladékot  –  a
zöldhulladék  kivételével  –  az  ingatlanhasználó  az  erre  célra  rendszeresített,  az  ingatlanhasználónál
keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes szabványos kék színű gyűjtőedényben
gyűjti, melynek használata kötelező.

(3)  A gyűjtőedény beszerzése,  javítása,  pótlása  az  ingatlanhasználó  kötelezettsége.  A lakossági  és
gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a
gyűjtés történhet konténerekben is.

(4)  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,  az  edény mozgatásakor  és  ürítésekor  ne  szóródjon,  valamint  a  gépi  ürítést  ne
akadályozza.

(5)  A  kihelyezett  gyűjtőedény  nem akadályozhatja  a  jármű  és  gyalogos  forgalmat  és  elhelyezése
egyébként  sem  járhat  baleset  vagy  károkozás  veszélyének  előidézésével.  Az  ingatlanhasználó  az
ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek
hozzá.

6. §

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a
begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 5.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés
napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési
napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A
tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási
helyre történő visszahelyezése.

(2) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az ingatlanhasználó a
gyűjtőedény közterületi  tárolására köteles az önkormányzattal  a közterület  térítésmentes használatára
szerződést kötni.
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(3) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény
nem  lehet  sérült  és  piszkos.  A  gyűjtőedény  és  közvetlen  környezetének  tisztán  tartása  az
ingatlanhasználó kötelessége.

(4) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza:
a) az ingatlanhasználó nevét, címét,
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét,
c) a szerződés számát,
d) a gyűjtőedény ürítési helyét. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok
miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon
keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét,  valamint a
közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét.

(6)  A  gyűjtőedény  tisztítása  szükség  szerint,  de  legalább  évente  két  alkalommal  a  gyűjtőedény
tulajdonosának kötelezettsége.

7. §

(1)  A közszolgáltató  a  közszolgáltatás  igénybevétele  és  a  közszolgáltatási  díj  behajtása  érdekében
jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok
miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon
keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét,  valamint a
közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét.

(3) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot heti
egy  alkalommal  szállítja  el.  Külterületen  a  szolgáltatás  igénybevétele  nem  kötelező,  az  esetenként
megrendelt  hulladékszállítás  gyakoriságát  a  szerződő  felek  határozzák  meg.  A  közszolgáltató  az
ingatlanhasználó  számára  a  tárgyévet  megelőző  év  utolsó  napjáig  térítésmentesen  gyűjtési  naptárt
biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.

(4)  Ha  a  gyűjtőedény  ürítése  az  ingatlanhasználók  hibájából  marad  el,  akkor  az  ürítésre  csak  a
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj
ellenében a közszolgáltatótól.

(5) A közszolgáltató a  közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

(6) Az ingatlanhasználó a települési  vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a
szállítási gyakoriság és a Hkr. 7.  §-ának figyelembe vételével választja ki.  A Hkr. 7.  § (1b) szerinti
igazolást a Jegyző adja ki.

(7)  Az ingatlanhasználó a  rendszeresen használt  típusedény űrméretében bekövetkező változást  30
napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszolgáltató már
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a  legközelebbi  szállításkor  köteles  figyelembe  venni,  és  ezt  a  soron  következő  számlázáskor
érvényesíteni.

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan
legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó
igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni  a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő
időpontja  előtt,  legalább  30  nappal  megelőzően,  illetve  köteles  a  közszolgáltató  felé  közüzemi
számlákkal  utólag igazolni  a  szüneteltetés  tényét.  Ha a szünetelésben bekezdés szerinti  feltételeiben
változás  következik  be,  az  ingatlanhasználó  ezt  írásban,  haladéktalanul  köteles  a  közszolgáltatónak
bejelenteni.  A szüneteltetés idejére már kiszámlázott  ürítési  díjat  a közszolgáltató a számlákkal való
igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.

8. §

(1)  A  települési  vegyes,  valamint  az  elkülönítetten  gyűjtött  települési  hulladékot  a  közszolgáltató
házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el.

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól
elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűjtőedényben helyezhetőek el.

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő szigeten
helyezi el.

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a
hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja.

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése alól
nem mentesíti.

9. §

(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével  az ingatlanhasználó és a közszolgáltató
között  a  Ptk.  közszolgáltatási  szerződésekre vonatkozó szabályai  szerinti  szerződéses jogviszony jön
létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét mennyiségén
felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszeresített, és a közszolgáltató
által felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.

(3)  Az  ingatlanhasználó  (kivéve  gazdálkodó  szervezetek)  és  a  közszolgáltató  között  létrejött
szerződésben  foglaltnál  nagyobb  mennyiségű  hulladék  elszállítását  a  közszolgáltató  külön  térítés
ellenében  végzi  el  a  28.  §  (3)  bekezdésben  foglaltak  figyelembe  vételével.  Ebben  az  esetben  a
közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot
igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált
gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsák díja a közszolgáltató kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat szerinti díj.

(4) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest  között  legalább 1 méter
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széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal
felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön.

10. §

(1)  A  gazdálkodó  szervezetnél,  intézményeknél  keletkező  települési  hulladék  összegyűjtéséről,
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött
szerződés  alapján  az  ingatlanhasználó  köteles  gondoskodni.  A  keletkező  települési  hulladék  más
intézményekkel  illetve  lakóközösségekkel  közös  edényekben  nem  helyezhető  el.  Gazdálkodó
szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval
kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.

(2)  A gazdálkodó szervezeteknél,  intézményeknél  keletkező  települési  hulladékot  –  amennyiben  a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – a közszolgáltató szállítja el.

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni.  

11. §

(1)  Elhasználódott  gumiabroncsot,  lakk-  és  festékmaradványt,  étkezési  olajat,  fáradt  olajat,
növényvédő  szereket,  akkumulátort  és  szárazelemet,  műanyag-,  üveg-,  papírhulladékot,  fénycsövet,
izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár,
Dombóvári  úton,  a  0324/24  hrsz-ú  hulladékkezelő  központban  lehet  (természetes  személy
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen,
az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műveletek nem végezhetők.

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Kaposvár,
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati központban, és a
hulladékgyűjtő  udvarokban  (Nagybajom  0197/33,  Hőgyész  038/20)  lehet  (természetes  személy
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra
létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban történhet.

(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé
vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a
közszolgáltató végzi, a Városgondnoksággal egyeztetve.   A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben
szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell.

12. §

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán
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szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap.

(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év.

(4)  A közszolgáltatási  díjat  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltató  által  megküldött  számla  alapján,
kéthavonta köteles megfizetni. 

(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására jogosult.

13. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Kadarkút  Város  Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  helyi
közszolgáltatásról szóló 21/2013. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete.

Kadarkút , 2015. december 18.

                      Karsai József                                                           dr. Horváth Zsolt
                       polgármester                                                                      jegyző

A rendelete kihirdetve:
Kadarkút, 2015. december 18.

         dr. Horváth Zsolt
                   jegyző

Melléklet a 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

A szabványos tároló gyűjtőedény

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított 
tárolóedények,   melyek  térfogatuk  és  anyaguk  szerint  különböző  gyűjtési   igények  kielégítésére
alkalmasak.

Használható típusok a lakosság körében:      Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:
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50 literes (DIN)                                                         50 literes (DIN)
60 literes (DIN)                                                         60 literes (DIN)
70 literes (DIN)                                                         70 literes (DIN)
80 literes (DIN)                                                         110 literes (DIN)
90 literes (DIN)                                                         120 literes (DIN)
110 literes (DIN)                                                       240 literes (DIN)
120 literes (DIN)                                                       360 literes (DIN)
240 literes (DIN)                                                       770 literes (DIN)
360 literes (DIN)                                                       1100 literes (DIN)
770 literes (DIN)
1100 literes (DIN)                                                                
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Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2018-02-01 -tól 

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

 

(1) A rendelet hatálya Kaposfő Község közigazgatási területén, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználóra terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

 

2. §. 

 



(1) Kaposfő Község közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – a hulladék 
gyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését 
– a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u 2.) – a 
továbbiakban: közszolgáltató – végzi. 

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a.) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és 
a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi szállítására, 

b.) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésére és a közszolgáltató általi 
elszállítására, 

c.) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres 
elszállítására, 

d.) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására, 

e.) az a-) – d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

3. §. 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási 
szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt 
természetes személy ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, 
igénybevételre kötelezett gazdasági társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés 
alapozza meg. 

 



(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

4. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő 
szabványos ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet 1. mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása, az ingatlan használó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 



 

 
 

5. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 
óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki (Kaposfő Község Önkormányzata által a 
közszolgáltatóval egyeztetett időpontban). A közszolgáltató a gyűjtőedények ürítését a 
begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a 
közszolgáltató állapíthatja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, 
az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

 

(4) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

6.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 



 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
hulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a gyűjtőedények mellett 
helyezheti el legkésőbb, minden év január 14. napjáig. 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

7. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2) A (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetőek. 



 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

 

8. §. 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető.    

 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei és 
jogai 



 

9. §. 

 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben: 

a.) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b.) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék 
évente egyszer- a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő 
begyűjtése és elszállítása, 

c.) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő 
átadása, ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d.) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan gyűjtőedényt 
térítésmentesen pótolni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. §. 

 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a.) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás 
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve 
kezelés során veszélyeztetheti a környezetet, 

b.) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 
szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 



 

(2) A közszolgáltató nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

 
 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

11. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a./ törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető 
legkisebb mértékűre szorítsa, 

b./ a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a 
növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c./ az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az 
edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik, vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 



 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

 

12. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásban keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

 
 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

 

13. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 



 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

 

14. §. 

 

 (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

 (3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. §. 

 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 



 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a.) a felek megnevezése, és azonosító adatai, 

b.) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c.) a teljesítés helye, 

d.) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 
e.) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f.) a megrendelő által meghatározott az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i.) az irányadó jogszabályok meghatározása.  

Záró rendelkezések 

16. § 

 

(1)       E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2)       Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.26.) 
önkormányzati rendelet. 

 

Kaposfő, 2018. január 30. 

 

 

 

 

                        Sztányi Tibor                                                             Törzsök Gabriella 

                        Polgármester                                                              Aljegyző 



Záradék: 

 

A rendelet 2018. január 31. napján kihirdetésre került. 

 

 

                                                                                                          Törzsök Gabriella 

                                                                                                          Aljegyző 

 
 

1./ melléklet az 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelethez 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, amelyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok a lakosság körében:  Gazdálkodó szervezetek, intézmények 
körében: 

 

60 literes (DIN)                                                           120 literes (DIN) 

80 literes (DIN)                                                           240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                      1100 literes (DIN) 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 

1_2018(I.31.)ör 6.91 MB 

 

http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/461/204457/286625/1521715088_1_2018%20(i.31.)or_kf.pdf


Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15.) önkormányzati 
rendelete  
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15.) önkormányzati 
rendelete  
A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Kaposgyarmat község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, 
rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kaposgyarmat község közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: 
ingatlanhasználó) melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

 

 

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 



 

2. Fogalmi meghatározások 

 

4. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

2. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése 

 

(2)          E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Kormányrendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

5. § 

 

(1) Kaposgyarmat Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi 
közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 



(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Kaposgyarmat község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztarsási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti egy alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtését, 
elszállítását és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

 

(1)  Kaposgyarmat község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 



közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Kaposgyarmat Község 
Önkormányzata is.  

 

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. 

 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről vagy bérletéről és elszállításáról a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  



 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetők el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Kaposgyarmat 158/2 hrsz.) 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

1. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos elkülönített gyűjtés 

9. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

 



(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

8. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

10. § 

 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó 
edény űrméretét. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 
30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 



(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.  (s továbbiakban: Koordináló Szerv)   a számlázáskor érvényesíti. 

 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest 
között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-
mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása 
akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 



 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes 
űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell 
elhelyezni.   

  

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

9.Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

12. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot e rendelet 1.  mellékletében szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2) A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 



ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 1100 
literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező 

 

(4) A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadja 
el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, 
ha azt a használó 2016. március 31-ig jogszerűen használta. 

 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági 
és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan csak 
közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

 

(7) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

 

13. §. 

 

(1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

 

(2) A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 



 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó 
az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek 
ne férjenek hozzá. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni tilos. 

 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, 
forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

 

(7) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(9) A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

 



10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

14. § 

 

 (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2 ) A díj megfizethető csekken, átutalással a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

15. §. 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 
változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

 



(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi 
Kirendeltségén Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a közszolgáltató 
székhelyén lehet beadni. 

 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

16. §. 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet 
köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

 

                       12. Zöldhulladék 



17.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre külön önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. 

 

III. fejezet 

                 Záró rendelkezések 

18. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 



(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kaposgyarmat Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 
települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 

Hegedüs Jenő                                                                                    Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                                                 jegyző                     
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Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete  
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete  
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 

Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Kaposhomok község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét 
és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kaposhomok község közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: 
ingatlanhasználó) melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

 

3. § 

 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 



        

2. Fogalmi meghatározások 

 

4. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

 

1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem 
tartózkodik senki; 

2. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre 
meghirdetése. 

3. Hulladékgyűjtő pont: A Kaposhomok 462 hrsz- út, 358/1 és 358/2 hrsz- út zártkertben 
lévő közterületen. 

 

 

(2)   E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. fejezet 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

5. § 

 



(1) Kaposhomok Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi 
közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás)  és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Kaposhomok község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti 1 alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése  a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 



 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

 

6. § 

 

(1)  Kaposhomok község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 
közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Kaposhomok Község 
Önkormányzata is.  

 

 (2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot  kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák  meg. 

 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

 

7. §. 



 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. 

 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

 

(3)       Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Kaposhomok 8/1 hrsz) 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A(4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 



 

 

7. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 

 

9. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

 

9. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

 

10. § 

 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

 



(2)  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési 
célból a meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre, külterületen a zártkerti 
szőlőhegyeken lévő ingatlantulajdonosok- e rendelet 4. §. (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott hulladékgyűjtő pontra helyezik el a gyűjtőedényt a hulladékszállítás 
időpontjában. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó 
edény űrméretét. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 
30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.(továbbiakban: Koordináló Szerv)  a számlázáskor érvényesíti.. 

 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 

 (9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 



 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest 
között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-
mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása 
akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni.. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni. 

            



(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

 

10. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

12. § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő szabványos, 
az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 1100 
literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(4)A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadja 
el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, 
ha azt a használó 2016. március 31-ig azt  jogszerűen használta. 

 



(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági 
és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan csak 
közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

 

(7)A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal térítésmentes 
használatára közterület használati szerződést kötni. 

 

13. §. 

 

(1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

 

(2)A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó 
kötelessége. 

 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó 
az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek 
ne férjenek hozzá. 

 



(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

 

 

(7) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a 
gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége. 

 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a.) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b.) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c.) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(9) A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét 
köteles elhelyezni. 

11. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

14. § 

 

1. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 



 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással, a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

 

(3)Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

15. §. 

 

1. Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt 
hulladék sem keletkezik. 

 

2. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés 
szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

 (3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas 
felépítmény nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 
közszolgáltatási kötelezettségének, 

c) szünetelés időtartama alatt. 

 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e 
rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi 
Kirendeltségén Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a 
közszolgáltató székhelyén lehet beadni. 



 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

 

16. §. 

 

(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet 
köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3)A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5)A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

 

12. Zöldhulladék 

 

17. §. 

 



(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban sajátingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliaszákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

(7) A zöldhulladéknál harmadsorban kerülhet sor az égetésre külön önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. 

 

 

III. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kaposhomok Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének  6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 
települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról. 

 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 

Barta István                                                               Patakiné Kercsó Szilvia 

polgármester                                                     jegyző  

 

Kihirdetve: 

Kaposhomok, 2018. február 15. 

 

                                               

                                                           Patakiné Kercsó Szilvia 

                                                                   jegyző 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
1. melléklet 17.47 KB 
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Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2018-02-16 -tól 

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati 

rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról 

 

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Kaposkeresztúr község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, 
rendjét és módját. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr község közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: 
ingatlanhasználó) melynek tevékenysége során települési hulladék képződik és a közterületek, 
ingatlanok tisztántartására. 

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a  radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 

2. Fogalmi meghatározások 

4. § 

(1)E rendelet alkalmazásában: 

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.Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd  burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest 
széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv 
tekintendő ilyen területnek. 

3.Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a 
járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves  vagy virágos) sáv, 
kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot. 

4.Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az 
útburkolat minőségétől. 

5.Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése, 
illetőleg pormentesítése. 

6.Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

7.Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése. 

8.Hulladékgyűjtő pont: A Kaposkeresztúr Rákópuszta külterületen a betonút végén lévő régi 
gépműhely előtti betonos terület, közterület. 

(2)E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Korm. rendelet fogalom-meghatározatait kell alkalmazni. 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

5. § 

(1) Kaposkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi 
közszolgáltatás útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  és a 
közszolgáltató által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Kaposkeresztúr község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 



(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

(5)       A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a  hulladékokról szóló 2012.évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht. )31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti  alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése  a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben ( a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

 (1)  Kaposkeresztúr község közigazgatási területén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7300 
Kaposvár, Áchim András u. 2.  (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi  a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés 
keretében. A Társulásnak tagja Kaposkeresztúr Község Önkormányzata. 

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot  kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 



nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák  meg. 

 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

7. §. 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3)Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (az Önkormányzat székhely épületével szemben, a bolt előtti kerül 
elhelyezésre) 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

7. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 



9. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

8. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

10. § 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2)  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból 
a meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre , külterületen – Rákópusztán - e 
rendelet 4. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott hulladékgyűjtő pontra helyezi  el a 
gyűjtőedényt a hulladékszállítás időpontjában. 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.(a továbbiakban: Koordináló Szerv.)   a számlázáskor érvényesíti. 



(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 (9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó  a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

(10) Az ingatlanhasználó  télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

11. § 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

(5)A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

(6)Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni.         

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 



c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

9.Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

12. § 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1.  mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 
1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(4)A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem 
fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag 
akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig azt  jogszerűen használta. 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan 
csak közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

(7)A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

13. §. 

(1)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 



hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(2)A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó  kötelezettsége. 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(7)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

(9)A közszolgáltató  az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

(10)A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

14. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással , a Koordináló Szerv  által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

(3)Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv  késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

15. §. 



(1)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

(2)A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 
változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó  a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak  szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7. 
szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy  a közszolgáltató székhelyén lehet beadni. 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

16. §. 

(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3)A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 



(5)A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

 

III. fejezet 

Közterületek rendje 

12. Ingatlan tulajdonos, használó kötelezettségei 

17. § 

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni . Ezen belül: 

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek 
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak, 

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar-és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia: 

(2) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott személy 
köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen) az ingatlanokkal (építési 
telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, 
gyommentesítéséről, 

b)  a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai  tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról , 

c)  telekingatlanáról a gyalogjárda vagy az úttest terében benyúló fölé nyúló ágak és bokrok, 
egyéb növényzet nyeséséről, vágásáról, 

d) ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról, 

e) a  járdán a felburjánzott zöld növényzet (gaz) - a burkolat rongálása nélküli -  irtásáról, 

f)  hó- és síkosság-mentesítésről, 

g) közterületen lévő árok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 

h) járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban – és tisztántartásáról. 

13. A kereskedelmi, a vendéglátóipari,   a szolgáltató egységek 



 és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

18 §. 

(1) A szórakoztató, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt, továbbá az 
egység közvetlen környékét ( 2 m széles sávot figyelembe véve)  a nyitva tartás ideje alatt –
ettől eltérő megállapodás kivételével- a használó köteles: 

a) tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.  

b) télen síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást reggel 7 óráig elvégezni, 

c) gyommentesítésről, kaszálásról gondoskodni. 

 (2) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények 
bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község 
más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, 
megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt 
(csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített 
edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. 

(3) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – 
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól 
függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani. 

19. §. 

(1)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán 
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

(2)Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények 
ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni 
és a végrehajtást ellenőrizni. 

(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) 
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 
köteles tisztán tartani, a keletkező hulladékot elszállítani. 

14. Építkezési, bontási, felújítási munkálatokat végzők kötelezettségei 

20. §. 

(1) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az 
építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés 
indokolatlanul ne keletkezzen. 

(2) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. 
Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt 
törmeléklerakó helyre kell szállítani, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül. 



(3) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen 
környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés 
lehetőségét  köteles biztosítani. 

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a 
tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli 

(5) Közterületen építési , bontási anyagot a közterület tulajdonosának hozzájárulásával, az 
abban meghatározott  területen, az hozzájárulásban megjelölt módon és időtartamig szabad 
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely 
közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(6) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb. ) felbontása csak a közút kezelőjének a 
hozzájárulásával lehetséges. 

 

(7) A közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

15. Hó-, és síkosság-mentesítés 

21.§. 

(1) A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát 
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) 
csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően 
napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros 
anyag nem alkalmazható. 

(2) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka 
és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad 
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon. 

(3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos 
elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 

b) úttorkolatban (8 m-en belül), 

c) kijelölt gyalogátkelő helyen, 

d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, 

e) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé. 

 



16. Önkormányzat kötelessége 

22. § 

Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában lévő: 

a) utak (helyi közutak) tisztántartásáról, 

b) közterületek tisztántartásáról, 

c) középületek tisztításáról , 

d) zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartásáról, gondozásáról. 

 

IV. fejezet 

Közterületek tisztántartása 

17. Közterületek tisztántartása 

23.§. 

(1) A  község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 

(2) A közforgalom céljára szolgáló területek (megállók,  parkok, játszóterek stb.) 
berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó 
berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos. 

(3) Közterületet nem rendeltetésszerűen használni csak a közterület 
tulajdonosának    hozzájárulásával lehet ( pl. árusítás, építési törmelék tárolása, gépjármű 
tárolása). 

24 §. 

(1) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos. 

(2) A község rendezési tervében kijelölt zöldterületein, játszótéren gépjárművel 
ráhajtani,  parkolni tilos. 

(3) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen tilos. 

(4) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik – sárfelhordás- , vagy a 
szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a 



jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról 
gondoskodni. 

(5) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő 
hibák elhárítását célzó javítást. 

(6) Lakóházhoz tartozó udvarban az (5) bekezdésben foglalt munkálatokat úgy kell végezni, 
hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön, a környezetet ne szennyezze 

25§. 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. 

 

(2) Tilos építményeket, kerítéseket, élőfákat, közhasználatú épületeket bármilyen felirattal 
megrongálni. 

(3) Az épületeken, egyéb létesítményekben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles 
eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az 
így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

18. Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzése 

26. § 

(1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, amennyiben a 
jogszabály másként nem rendelkezik a jegyző és a környezetvédelmi hatóság – szükség esetén 
képviselő-testület -  bevonásával ellenőrzi. 

(2)  E rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos 
jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az önkormányzat közszolgáltatásra 
kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
történik. 

V. fejezet 

Zöldhulladék ártalmatlanítása 

19. Zöldhulladék 

27. 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban sajátingatlanán 
gondoskodik. 



(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre. 

 

 

 

28.§ 

(1) A zöldhulladékok   égetése szélmentes időszakban az alábbi 
szabályok  betartásával  történhet: 

a) telken belül úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés 
hősugárzást kárt ne okozzon, 

b) szomszéd területétől legalább 2 méteres távolságra, 

c) környezetére tűz és vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, 

d) a zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot, gumit valamint vegyszereket. 

(2) Megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot lehet égetni az alábbiak szerint: 

a) az égetést csak cselekvőképes személy végezheti, 

b)  hétfő, szerda, pénteki napokon, 

c) az égetést úgy kell abbahagyni vagy befejezni, hogy az esti sötétedésig elegendő idő álljon 
rendelkezésre a tűz biztonságos eloltásához,  

d) tűzet felügyelet nélkül nem lehet otthagyni, a parázs eloltásáról az égetés végeztével 
intézkedni kell. 



(3) A vonalas létesítmény – közút, vasút, töltés, árok, bevágás mentén - a létesítmény 
tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos. 

(4) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett  a közút tengelyétől számított száz méteren 
belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt távolságon kívül égetni a rendeletben meghatározott szabályok 
szerint lehet, úgy , hogy a közúton a láthatóságot nem csökkenti.  

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

VI. fejezet 

              Záró rendelkezések 

29. § 

(1) E rendelet   a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kaposkeresztúr Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VI.29.)   önkormányzati rendelete a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról . 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 
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Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelettel) 

 
 
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV törvényben 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Kaposújlak közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban érintett személyekre terjed ki. 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-

dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft., a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a 
hulladéklerakó üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (együtt a 
továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) végzi. 

 
(2) A közszolgáltató jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott 

közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

 
(3) A rendelet alkalmazásában az újrahasználati központ a lakosság által beszállított, 

használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 
 
(4) A rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 
3. § 

 
(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 

közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 
 
(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 

közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb minden év január 14-ig. 
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4. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 

gondoskodik. 
 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 

komposztált zöldhulladékot a település vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 
(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 

naptárban meghatározott napon. 
 
(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 

ki. 
 
(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 

helyezhetők ki a közterületre. 
 

5. § 
 
(1) 1Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, 

az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 
A közszolgáltató 2016. április 1. napjától a lakosság körében az 50 és 70 literes 
gyűjtőedény, gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes 
gyűjtőedény bejelentését nem fogadja el, az ilyen edényt üríteni kizárólag akkor köteles, 
ha azt a használó 2016. március 31-ig jogszerűen használta. 

 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 

zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 
literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

 
(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 

lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

 
(4) 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 az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
                                                           
1 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
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ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 
6. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 

csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti 
ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató 
hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és est húsz óra között 
végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a 
hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre 
történő visszahelyezése.  

 
(2) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 

ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a 
közterület térítésmentes használatára szerződést kötni.  

 
(3) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 

gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének 
tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 
(4) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 

tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét. 

 
(5) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 

tulajdonosának kötelezettsége. 
 

7. § 
 
(1) 2A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a 2016. március 31. napjáig 

keletkezett közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. 

 
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 

egyéb ok miatt a közszolgáltatás miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék 
becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő 
nevét, lakcímét, születési helyét és anyja nevét. 

 
(3) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 

hulladékot heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem 
kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött 
hulladék fajtását és a begyűjtés időpontját.  

                                                           
2 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
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(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 
 
(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 

űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

 
(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 

változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 
 
(8) 3A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 

közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. érvényesíti.  

 
(9) 4Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik. 
A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben 
bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.  

 
8. § 

 
(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 

közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 

hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 
(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 

szigeten helyezi el. 
 
(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém hulladékot 

hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  
 
(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 

hulladékot hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 
 
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 

beszerzése alól nem mentesíti. 
 

                                                           
3 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
4 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
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9. § 
 

(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

 
(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 

méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre 
alkalmas anyaggal felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne 
ütközzön. 

 
10. § 

 
(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 

összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös 
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a 
közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

 
(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 

amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – a 
közszolgáltató szállítja el. 

 
(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 

ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 

11. § 
 
(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 

növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, 
Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24. hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 

térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

 
(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 

Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24. hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, 
Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás 
esetén térítésmentesen) elhelyezni. 
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(4) A települési hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24. hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

 
(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 

feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, az Önkormányzattal egyeztetve. A 
gyűjtés helyéről, időpontjáról a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell.  

 
12. § 

 
(1) 5A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. által megküldött számla alapján a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott gyakorisággal köteles megfizetni. 

 
(2) 6A díj megfizethető csekken, átutalással vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 

módon a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 
 
(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 
 
(4) 7A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. által megküldött számla alapján köteles megfizetni. 
 
(5) 8Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. a késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
 

13. § 
 
(1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 21/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszíti.  
 
 
Kaposújlak, 2015. szeptember 28. 
 
 
 dr. Mészáros Renáta sk. Csabai Tamás sk. 
 jegyző polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2015. október 1. 
 
 
 dr. Mészáros Renáta sk. 
 jegyző 
                                                           
5 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
6 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
7 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 
8 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2016. július 11. napjától. 



1. sz. melléklet a 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez9 
 
 

A szabványos tároló gyűjtőedény 
 
 
Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 
 
Használható típusok a lakosság körében: Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 
 

60 literes (DIN)*  
80 literes (DIN) 
90 literes (DIN) 
110 literes (DIN) 
120 literes (DIN) 120 literes (DIN) 
240 literes (DIN) 240 literes (DIN) 
360 literes (DIN) 360 literes (DIN) 
770 literes (DIN) 770 literes (DIN) 
1100 literes (DIN) 

80 literes (DIN) 
110 literes (DIN) 
120 literes (DIN) 120 literes (DIN) 
240 literes (DIN) 240 literes (DIN) 
360 literes (DIN) 360 literes (DIN) 
770 literes (DIN) 770 literes (DIN) 
1100 literes (DIN) 1100 literes (DIN) 
 

 
 
*  A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 

veheti igénybe a Jegyző által kiállított igazolás alapján. 
 
 
 

2. sz. melléklet a 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez. 
 
 

Hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése 
 
 
1. Kossuth u. 47. szám alatti ingatlan 
2. Petőfi u. 18. szám alatti ingatlan 
3. Dózsa u. 14. és 15. szám közötti terület. 

                                                           
9 Módosította a 6/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. július 11. napjától. 































































































































Kazsok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2018-01-01 -tól 

Kazsok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról  

 

Kazsok Község Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2017. ( XII. 19. ) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról 

 

 

Kazsok Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Somogyszil Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

2. A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 

 

./. 
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3. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

4. Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 



(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 
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(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

5. Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja, illetve a (7) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti.  

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő 
elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a 
hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

(7)   A   megszárított  zöldhulladék,  a  papírhulladék  az 
ingatlanon  ,  a  lakóépületektől  gazdasági  épületektől  és 
pajtáktól  számított  legalább  1O  méteres  távolságban  ( a kertben  ),  délután  13.OO - 
16.OO óra között elégethető. Az égetést  a tűzvédelmi szabályok betartásával kell elvégezni, a 
tűz  tovaterjedését  meg  kell  akadályozni( körülárkolás ),a tüzet felügyelet nélkül nem lehet 
hagyni. 

 

(8)  Ipari  eredetű  hulladék,  műanyag,  ruhanemű  és a közterületen hulladék égetése tilos. 
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6. Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

7. A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

8.A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségei és jogai 

9. § 



(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 
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a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. § 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

9. Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 



hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

./. 
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(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

10. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 



13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 (3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

11. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

./. 
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(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

15. § 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 



b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

12.. Az ingatlanok tisztán tartása 

 

16.§  

 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni. 

 

(2)   Az  ingatlanon  belül  csak  komposztálható  hulladék helyezhető el. 

 

(3)  Az ingatlan használója köteles gondoskodni: 

a)  az  ingatlanról  a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és bokroknak a telekhatárig történő 
visszametszéséről, 

b) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, 

c) az épületek homlokzatának tisztántartásáról. 

 

./. 
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(4) Ha az ingatlan használója az a) pontban foglalt kötelezettségének írásos felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és 
bokroknak a telekhatárig történő visszametszésére. Ebben az esetben az ingatlan használója 
kártérítésre nem tarthat igényt.  

 

 

13. Közterületek tisztántartásának általános szabályai 

 

17.§ 

 

(1) Közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, tilos. 

 

(2)  A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, 
emlékműveket   ,   a  fákat  és  egyéb  növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 

 

(3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre,     csapadékvíz-
elvezető     árokba,    kutakba természetes vízfolyásokba elhelyezni, vezetni, kiönteni tilos. 

 

(4)  Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, ( járda hiányában 2 
m-es területsáv ) , illetve a  járda  melletti zöldsáv, nyílt csapadékvízelvezető-árok és 
ennek  műtárgyai  ( híd, áteresz ) tisztántartásáról, évenként 
legalább  ötszöri    kaszálásáról,   a   szabad   vízfolyás biztosításáról. 

 

(5)  Az  ónos  esőtől  ,  jégtől  vagy  hótól  síkossá vált burkolatot síkosság mentessé kell 
tenni. A síkossá vált járdát reggel  7.OO  óráig  a  járda melletti ingatlan használójának 
kell  síkosság mentesítenie  a  hó eltakarításával és fel kell szórni,  lehetőleg  környezetet 
kímélő anyaggal ( pl.: homok, hamu, fűrészpor ) 

 

(6) A vendéglátó-ipari és kereskedelmi, szolgáltató egységek előtti  járdaszakaszt,  az üzlet 
közvetlen környékét ( 2 m-es sávot figyelembe véve ) a használó köteles minden reggel 7.OO 
óráig megtisztítani  és folyamatosan tisztán tartani. 



 

(7)  Az  alkalmi  árusok  kötelesek  az  árusítás  után  az elárusítóhely területén rendet rakni. 

 

(8)  A  14.  §  -ban nem szabályozott közterületek, közutak, közpark, 
gyalogjárók   ,buszvárók,  szabad  vízfolyások  és átereszek  tisztántartása, a 
síkosságmentesítés, hóeltakarítás  keletkezett  hulladék  összegyűjtése  és  elszállítása  az 
önkormányzat feladata. 

 

14. Építési   és   bontási   területek   tisztántartása,  anyagok szállítása 

 

18.§ 

 

(1)  Építés,  bontás  vagy  felújítás  alatt álló üres ingatlan tisztántartása az engedélyes 
feladata. 

 

(2)  Építésnél,  tatarozásnál,  bontásnál  keletkezett por, valamint  szenny  terjedését  meg kell 
akadályozni, a porképző anyagokat  vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési 
törmeléket csak az építés, bontás idejére, legfeljebb egy hónapig lehet díjmentesen tárolni. 
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(3) Az építési területről a sárfelhordás letakarításáról és a  közlekedés  számára  a  szükséges 
jelzésről az építtetőnek vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodni kell. 

 

(4)  Bármilyen anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

 

(5) Ha bármilyen szállítmány fel - és  lerakodásánál  , szállításánál a közterület 
beszennyeződik, a szállítást végző köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 



 

19. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról 
szóló 7/2015. ( IX.28. ) önkormányzati rendelet. 

 

 

Kazsok, 2017. december 18. 

 

 

 

 Jámbor István                                                  Fülöp László 

  polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

Ez a rendelet Kazsok község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 

 

A kifüggesztés napja: 2017. december 19. 

A levétel napja: 

 

 

                                                                                                     Fülöp László 

                                                                                                         jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melléklet a 8/2017. ( XII. 19. ) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, amelyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 



Használható típusok a lakosság körében:        Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

 

  60 literes (DIN)                                                        120 literes (DIN) 

  80 literes (DIN)                                                        240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                     1100 literes (DIN) 

 

 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 

Kazsok 8/2017.(XII.19.)  404.95 KB 

 

 

 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/453/193670/271567/1515405404_kazsok%208.2017(xii.19.)%20rendelet.pdf


Kercseliget község képviselő testületének 16/2017 (XI.21..) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2017-11-22 -tól 
Kercseliget község képviselő testületének 16/2017 (XI.21..) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékgazdálkodásról 
 

Kercseliget község képviselő-testületének    16/2017 (XI. 21.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Kercseliget Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 



(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 



(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 



az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. §  

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 



(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 



(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő 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. 

15. § 

 



(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

 (2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

Záró rendelkezések 

16. § 

 (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2016.(I.26.) számú 
önkormányzati rendelet. 

Kercseliget, 2017. nov. 21. 

Mecseki János                                                   Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit 

polgármester                                                       jegyző 

Kihirdetve: 

2017. nov. 21.  15 óra 20 perckor. 

 

                                               Kaposvölgyiné jegyző 
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Kisbajom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.1.) rendelete 
a hulladékról 
 

Kisbajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában, 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) Kisbajom Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) tart fenn a közigazgatási területén az 
ingatlanhasználónál rendszeresen keletkező, települési (szilárd) hulladék begyűjtésével, 
szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával, valamint a települési (szilárd) hulladék 
egyes összetevőinek elkülönített gyűjtésével (beleértve a begyűjtő helyek közszolgáltatás 
keretében történő működtetését), anyagok begyűjtésével, valamint azok hasznosításával és 
ártalmatlanításával, az ezzel kapcsolatos közszolgáltatói feladatok e rendelet szerinti ellátásra. 

 

(2) A rendelet területi hatálya Kisbajom község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik Kisbajom község közigazgatási 
területén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) 
bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek (a továbbiakban: 
ingatlanhasználó), valamint az Önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra. 

 

(4) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező települési 
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatásra 
terjed ki. 

 



(5) Kisbajom község közigazgatási területén a települési (szilárd) hulladék gyűjtésére, 
elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan – Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés 
alapján – jogosult a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u. 
2.) - amely közszolgáltatónak minősül - (a továbbiakban: Közszolgáltató). 

A Közszolgáltató a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal 
(háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött 
hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a 
közszolgáltatási szerződés alapján. 

 

(6) Kisbajom község kijelölt hulladéklerakó-helye Kaposvár 0133/2 hrsz. alatti Kaposvári 
Regionális Hulladéklerakó. Ha valamilyen okból a begyűjtött hulladék ezen lerakón történő 
elhelyezése és ártalmatlanítása akadályba ütközik, egyéb hulladéklerakó kijelölésére a 
Közszolgáltató jogosult. 

 

2. § 

 

Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell 
alkalmazni, értelmezni. 

 

2.A közszolgáltatás tartalma 

 

3.§ 

 

A közszolgáltatás az alábbiakra teljed ki: 

• az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a 
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb 
módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 
hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 

• az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer - a Közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő 
begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 

• az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és elszállítására, 
• az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására, 
• az a) és d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési 

hulladék ártalmatlanítására. 



 

3.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

4.§ 

 

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 
meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság 
mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Az útvonal és az időpont változásáról a 
közszolgáltató értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot. 

 

(2) A települési vegyes hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő: évi 52 ürítés - 
minden héten (szerdán) egy alkalommal. 

 

(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 
ingatlanhasználónak többlet települési hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt 
és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. 

 

3.1.Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 

 

5.§ 

 

(1) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti 
napra esik, és az önkormányzat a szállítóval másban nem állapodnak meg a hulladékot a 
Közszolgáltató az eredeti ürítési napon szállítja. 

 

(2) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

3.2.Hulladékgyűjtő edény rendelkezésre bocsátása 



 

6.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a 
környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató által biztosított 
gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A közszolgáltató által biztosított gyűjtőedények mérete 
választható 60 literes, 120 literes és 240 literes lehet. A gyűjtőedény kiválasztása során 
figyelemmel kell lenni a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII.31.) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

 

(2) Ha a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a 
közszolgáltató a köztisztaság biztosítása érdekében felhívja az ingatlanhasználót megfelelő 
űrtartalmú edény igénylésére. Az ingatlanhasználónak a felszólítás kézhezvételét követően 10 
napon belül megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényt kell igényelni. 

 

(3) A közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket a kérelem 
kézhezvételéről számított 15 napon belül az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Az 
ingatlanhasználó, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója, 
közös edényhasználat esetén a közös képviselő köteles írásban igazolni a gyűjtőedény 
átvételét. 

 

7.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, 
valamint környezetük tisztán tartásáról. 

 

(2) Az ingatlanhasználó tulajdonát képező és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények 
szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése 
alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a 
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a 



közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet 
megtisztítani. 

 

 

3.3 A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

8.§ 

 

(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényt több ingatlanhasználó közösen is használhatja, ha 
egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, és 
valamennyi érintett írásban közös edényhasználatban állapodott meg. 

 

(2) Ha a gyűjtőedény közös használatáról állapodnak meg az (1) bekezdésben 
meghatározottak, az edény térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének 
az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. 

 

(3) A gyűjtőedény közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell 
nyilatkoznia a Közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át ürítésre, 
továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről. 

 

9. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen az ingatlan bejárata közelében elhelyezni, kivéve a 
tartósan engedélyezett elhelyezést. 

 

(2) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edény ürítésére való átadásának 
helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a 
Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. 



 

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben, valamint az e célra 
rendszeresített zsákban adhatja át. 

 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy 
űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne férjenek hozzá. 

 

10.§ 

 

(1) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény 
kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) 
hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A Közszolgáltató köteles gondoskodni 
a gyűjtőedény ürítéséről. 

 

(2) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon 6.00 óra és 20.00 
óra között végzi. 

 

(3) A gyűjtőedényt - tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével - a szállítás 
napján (szerdán) lehet kihelyezni a közterületre 6.00 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a 
hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edény tárolási helyre történő 
visszahelyezése. 

 

(4) A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 



• a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 
rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

• érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 

• az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 

 

3.4 Hulladékgyűjtő edény használatával, megőrzésével, tisztán tartásával 

kapcsolatos előírások 

 

11.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, 
valamint arról, hogy az edény hozzáférhető helyen legyen, és azt rendeltetésszerűen 
használják. 

 

(2) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények 
tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített konténerek mosásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató 
gondoskodik. 

 

12.§ 

 

(1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok tömörítés nélkül 
zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényt teljesen ki kell üríteni. Nagyobb terjedelmű hulladékot a 
gyűjtőedénybe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. 

 

(2) A gyűjtőedény mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék 
maximális súlya: 

• 60 literes gyűjtőedény esetén   18 kg 
• 120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg, 
• 240 literes gyűjtőedény esetén 72 kg. 

 



(3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési 
hulladékkal összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített 
gyűjtőedényben elhelyezni. 

 

(4) A gyűjtőedényben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényt, a szállítóeszközt 
vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos 
a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlanhasználó a közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti 
tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 

 

(6) Tilos a gyűjtőedénybe betenni azokat a hulladékokat, amelyeket az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott hulladékszigeteken elhelyezett hulladéktárolókban kell 
elhelyezni. 

 

13.§ 

 

(1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és 
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító 
célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne 
szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 

(2) A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően 
hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 

 

4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 



14.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre a célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál 
keletkező hulladékmennységnek megfelelő 120 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 

(2) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. 

 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő: évi 26 
ürítés - minden második, páros héten (szerdán) egy alkalommal. 

 

5. A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések 

 

15.§ 

 

(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente 
két alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - 
gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. 

 

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék 
elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett 
lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési 
törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a 
közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. 

 

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 



járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

6. Karácsonyfa gyűjtése 

 

16.§ 

 

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Közszolgáltató által előre megjelölt 
időpontban. 

 

7. Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

17.§ 

 

(1) Az építési-bontási hulladék elszállítására, elszállíttatására az ingatlanhasználó, illetve az 
köteles, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett. 

 

(2) A veszélyes hulladékot (pl. elhasználódott gumiabroncs, lakk- és festékmaradvány, olaj, 
akkumulátor és szárazelem stb.) a Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20 és a Kaposvár, 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet elhelyezni. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

18.§ 

 



(4) Az ingatlanhasználó a fehér és színes üveget, műanyagot a Közszolgáltató által 
működtetett hulladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni. 

 

(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőszigetre történő szállításáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy 
kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. 

 

(6) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a 
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről 
az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt jelöléssel, 
piktogrammal, más színnel, felirattal vagy speciális kialakítással meg kell különböztetni az 
egyéb gyűjtőedénytől. 

 

(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a 
gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást 
adni az ingatlanhasználóknak. 

 

(8) A gyűjtőhelyen elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtés alá tartozó hulladék 
fizikai előkezelésről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött hulladék 
hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen 
végezhető. A gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedény szükség szerinti ürítését, a hulladék 
válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött 
hulladék értékesítésére is. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta 
bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles 
díjcsökkentő tényezőként számításba venni. 

 

8. Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

19.§  

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 



(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előre 
meghatározott időpontban megjelölt zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 
napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(4) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

9. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

20.§ 

 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a Ht.-ben és végrehajtási rendeletben, e rendeletben és 
a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás 
teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet igénybe a 
képviselő- testület egyetértésével. 

 

(3) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert 
(kizárólag magyar nyelven).” 

 

10. Az ingatlanhasználók közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 

 

21.§ 

 



(1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti 
gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj 
megfizetésére. 

 

(2) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 
hulladék kezeléséről. 

 

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék 
nincs, vagy nem keletkezik. 

 

22.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy: 

• a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, szétválogassa, 
• a rendelet 1. mellékletében felsorolt gyűjtőhelyen elhelyezett edényekbe a külön 

gyűjtendő fehér, színes üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 
• a lomhulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a 13.§(1) bekezdés szerinti 

hulladék gyűjtési napokon átadja, 
• a maradék (elkülönítetten gyűjtött és szétválogatott, valamint veszélyes hulladéktól 

mentes) hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja, 
• az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat megfizesse, 

• a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el araiak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a Község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

• az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne 
bocsásson ki. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres települési hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő Ht. 35. § g) pontja 
meghatározott azonosító adatai. 

 



(3) Amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató által 
küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlanhasználó kötelezettsége olyan magyarországi 
postai címet megadni a Közszolgáltató részére, ahol maradéktalanul biztosított a 
Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele. 

 

(4) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, valamint úgy kell 
meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben 
tárolható legyen. 

 

(5) A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az 
ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (utca, házszám) úgy, hogy az a későbbiek során 
eltávolítható legyen az edényzetről. 

 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

11. Közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

 

23.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht. 34. § (5) 
bekezdése, a Ht. 37. §-a, valamint a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a az irányadó. 

 

12. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 

 

24.§ 

 

(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a rendeletben 
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

 



(2) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében, 

• természetes személy ingatlanhasználó negyedévente, 
• gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó havonta, 

kötelesek megfizetni. 

 

25.§ 

 

(1) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. 

 

(2) A rendelkezésre állási díj 

• a számlázási, díjbeszedési költségek, 
• a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság 

eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve 
mérések és vizsgálatok költségei, 

• a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából 
eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló 
kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll. 

 

(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználó önálló 

ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni. 

 

(4) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre 
állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll. 

 

(5) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és 
az egységnyi díjtétel szorzata. 

 

26. § 

 



(1) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a 
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a 
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közük, akkor a 
Közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy az azonos 
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen 
bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát. 

 

(2) A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A 
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

 

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. 
Amennyiben a Közszolgáltató nem válaszol, vagy az nem felel meg, úgy az ingatlanhasználó 
a Ht. 83. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. 

 

27.§ 

 

(1) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

 

(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más, a Ptk. 
szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a 
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. 

 

 



13. A Közszolgáltatás szüneteltetése 

 

28.§ 

 

(1) A természetes személy ingatlanhasználó - részére történő közvetlen számlázás esetén - 
legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a 
hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig 
megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem 
lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag - nullás, vagy csak alapdíjat 
tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - igazolni köteles az 
időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó a 
díj megfizetésére kötelezett. 

 

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(3) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi 
számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

(4) A szüneteltetés idejére a természetes személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési 
kötelezettség terheli. 

 

14. A közszolgáltatatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 
szabályok 

 

29.§ 

 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok 
feltüntetésével. 

 



(2) Az ingatlanhasználó a Ht. 38. § (3) bekezdése alapján személyes adatait és - amennyiben 
az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a 
Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül 
bejelenteni. 

 

(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet és Társasház a 
közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a 
közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 

(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles 

• megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
• gondoskodni az adatok biztonságáról, 
• meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

30.§ 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezettek személyének és kilétének megállapításához, valamint a közszolgáltatással 
összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 

 

(2) A Szolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a 
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat 
köteles megsemmisíteni. 

 

 



(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a behajtásra 
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

15. Záró rendelkezések 

 

31.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

32.§ 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

33.§ 

 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbajom Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének hulladékról szóló 7/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

                Szelidné Gerencsér Angyalka                                                           Pintér Csilla 
Judit 

                      polgármester                                                                                   jegyző 

 

 



Záradék: 

E rendelet 2018. június 1. napján kihirdetve. 

 

 

Pintér Csilla Judit 

                                                                                       jegyző 

1. melléklet az 5/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőhelyek elhelyezkedése 

 

 

 

1. Kisbajom, Kossuth Lajos u. 111. 





















Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 
Hatályos:2017-12-15 -tól 
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.14.) önkormányzati 
rendelete a települési hulladékgazdálkodásról  
 

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.14.) 
önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról  

 
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Kisgyalán Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 



 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 

 

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

 



Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 



edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

 



(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 



(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 



b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

 

12. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 



 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 



    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Záró rendelkezések 

16. § 

 

 

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016.(VI.30.) számú 
önkormányzati rendelet. 

 

 

Horváth Zoltán  sk.                                                          Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk. 

polgármester                                                                                  jegyző 

Záradék 

A rendelet kihirdetésre került 2017. december 14-én. 

 

.                                                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 

                                                                                                          jegyző 
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Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(V.22.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2017-06-01 -tól 
Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(V.22.) önkormányzati 
rendelete 
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről  
 

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88.§(4) bekezdésében és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a Község 
köztisztaságát, a települési hulladék összegyűjtésének, szállításának és kezelésének rendjét.  

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Kiskorpád Község közigazgatási területére, a természetes és jogi 
személyeknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági 
szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a hulladék elszállítására, kezelésére, és a 
hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki. 

 

3. §. 

 

(1) Kiskorpád Község közigazgatási területén a települési hulladék szervezett összegyűjtését, 
szállítását és kezelésének rendjét Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
biztosítja a jelen rendeletben foglaltak szerint. 

 



(2) Kiskorpád Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak 
ellátása érdekében tagja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, 
amely együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulási Megállapodás rögzíti. 

 

(3) Kiskorpád közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.,) ,végzi,(továbbiakban 
közszolgáltató), aki ellátja a begyűjtött és elszállított hulladék kezelésével, ártalmatlanításával 
és a hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási szerződése alapján. 

(4) A közszolgáltató, külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

 

II. Fogalom meghatározások 

 

4. §. 

 

A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

III. 

 

A köztisztaság fenntartása,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,ellátásának 
rendje, módja, a zöld és egyéb hulladék ártalmatlanítása, a közszolgáltatással 

kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek 

 

1. Ingatlanok tisztán tartása 

 

5. §. 



 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 

(2) Az ingatlanra ráhordott hulladékot az ingatlanhasználó köteles a kijelölt hulladékátvevő-
helyre elszállíttatni. 

6. §. 

 

(1) Az ingatlanon belül csak komposztálásra alkalmas hulladék helyezhető el, megfelelő 
tároló helyen. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni: 

            a.) a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről; 

            b.) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, 

                 kaszálásáról; 

            c.) az épületek homlokzatainak tisztántartásáról, az aktualitásukat vesztett reklámok 
és    
                 a falfirkák eltávolításáról, amennyiben az azt elhelyező, vagy az elkövető személye 
                 ismeretlen. 

 

2.Közterületek tisztántartásának általános szabályai 

 

7. §. 

 

(1) A közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni tilos. Úgyszintén tilos a 
hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, a lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

 

(2) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb 
növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 



 

(3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, 
árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig 
gondozni az alábbiak szerint: 

 

1. Takarítás a b-e.) pontokban meghatározott közterületeken. 
2. Síkosság-mentesítés a járdán, 
3. Zöldterület és a gyepes árok kaszálása. 
4. kapubejárók előtti áteresz /híd/ tisztán tartása. 
5. Vízelvezető műtárgyak tisztítása. 

 

8.§ 

 

Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanja előtti járdát áttörő gazt a burkolat rongálása nélkül 
kiirtani. 

 

9. §. 

 

(1) Önkormányzati tulajdonú közutak, közparkok, játszóterek, valamint az ezeken 
keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és 
elszállítása önkormányzati feladat. Ennek keretében el kell végezni 

a.) az utak, utcák, terek útburkolatai, padkái, tisztántartását; 

       b.) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felszerelését, karbantartását, ürítését, 
tisztántartását; 

       c.) zöldterületek fenntartását, parkosítását, virágosítását. 

 

(2) Az országos közutak és tartozékainak tisztántartása a közútkezelő feladata. 

 

3. Hó- és síkosság mentesítés 



 

9. §. 

 

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosság mentessé 
kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezetkímélő szóróanyaggal (pl. homok, 
hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti ingatlanhasználónak fel kell szórni. 

 

(2) Az ingatlan melletti járda hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a vízelvezető árok 
megtisztításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.    

 

(3) A síkosság mentesítéshez a környezetkímélő anyagokon kívül a klorid tartalmú szerek 
használata kizárólag belterületi közterületen, a közúti forgalom számára igénybe vett területen 
alkalmazható. Itt is csak úgy, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális értéke 15 
g/m2-nél több ne legyen. 

 

(4) A síkosság elleni védekezéshez  egy téli időszakban felhasználható só mennyisége  300 
g/m2. 

 

10. §. 

 

(1) A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom 
részére megfelelő hely álljon rendelkezésre. 

(2) Havat buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 
útkereszteződésben lerakni tilos. 

 

4. A kereskedelmi, a vendéglátó ipari, a szolgáltató egységek  

üzemeltetőinek kötelezettsége 

 

11. §. 

 



(1) A vendéglátó ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, előtti járdaszakaszt, továbbá az 
egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) az ingatlanhasználó köteles 
reggel 7.00 óráig megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani. 

 

(2)       Az ingatlanhasználó köteles a tőle elvárható módon a hulladékot szelektíven gyűjteni 
és a közszolgáltatónak ilyen formán átadni, illetve az árusításból keletkező szelektíven nem 
gyűjthető települési hulladék zárható gyűjtőedényben történő gyűjtéséről, valamint a 
közszolgáltató útján annak a kijelölt hulladékátvevő-helyre történő elszállításáról 
gondoskodni. 

 

12. §. 

 

5. Építési és bontási területek tisztántartása 

 

(1) Építés, bontás, vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztántartása az engedélyes 
feladata. 

 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint 
szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. 
Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület bérleti szerződés alapján lehet 
tárolni. 

 

(3) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és a szükséges jelzésről az építtetőnek, 
vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell. 

 

6.Az anyagok szállítása 

 

13. §. 

(1) Az anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

 



(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. Január 14-e után az ingatlanhasználó 
köteles a fenyőfákat, mint általános zöldhulladék kezelni és a 14. § alapján eljárni. 

 

(3) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a 
szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 

7.Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása 

 

14. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja, illetve a (6) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint. 

 

(4)A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

 

(5) A szállításra kihelyezett zöldhulladék legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra 
után helyezhetők ki a közterületre. 

 

(6)Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanítását külön jogszabályban foglalt módon 
lehet elvégezni. 

 



(7) A elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az elkülönítetten gyűjtött fém-, papír- és 
műanyaghulladék (kék kuka), valamint a települési vegyes hulladék (zöld kuka) céljára 
szolgáló gyűjtőedényekben kihelyezni tilos. A közszolgáltató kizárólag a rendeltetésszerűen 
használt gyűjtőedényből köteles a hulladékot elszállítani. 

 

8.Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 

 

15. §. 

 

(1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról külön jogszabályban 
foglaltak szerint kell gondoskodni. 

 

(2) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági rendelkezéseket külön jogszabályok 
tartalmazzák 

 

9.Gyűjtőedénnyel kapcsolatos előírások 

 

16. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. számú mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja, az önkormányzat által kiállított igazolást útján kell bizonyítani a 
közszolgáltató előtt. 

 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 
literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata 
kötelező. 



 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(5) kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó 
az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen 
személyek ne férjenek hozzá. 

 

17. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napja települési vegyes hulladék /zöld kuka/ esetén  minden hét péntek, a szelektíven gyűjtött 
hulladék /kék kuka/ esetén minden páros hét péntek. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék 
elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő 
visszahelyezése. 

 

(2)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán 
tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(3) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a.) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b.) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
d.) a szerződés számát, 
e.) a gyűjtőedény ürítési helyét.  



 

(4) A gyűjtőedényen a közszolgáltató regisztrációs címkét köteles elhelyezni. 

 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

 

(6) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

10.A szolgáltatás ellátásának szabályai 

 

18. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az 
esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

(3) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(4) A közszolgáltató kizárólag gazdálkodó szervezetek esetében, az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

 



(5) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

 

(6) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.  a számlázáskor érvényesíti.. 

 

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti 
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

19. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is leadhatja. 



 

(4) A (3) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

20. §. 

 

(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

 

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

 

(3) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi el. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni. 

 

11. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

 

21. §. 

 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, 
szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem 
lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi 
szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 



 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3)       Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.  

 

 

12. Települési hulladék ártalmatlanítása hasznosítása, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok lakossági beszállítása a hulladékgyűjtő udvarokba  

 

22. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a közszolgáltató működési területén található hulladékgyűjtő 
udvarokban (Nagybajom 0197/33. Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 
0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által 
történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. 

 

(3)A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(4)A település hulladék lehelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 



(5)A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, az Önkormányzattal egyeztetve. A gyűjtés 
helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

13. Díjfizetési kötelezettség 

 

23. §. 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb módon 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 

 

24. §. 

 

A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt illetve a megbízásából eljáró közszolgáltató által megküldött számla 
alapján köteles megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal. 

Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására. 

 

 

 

14. Hatályba és léptető és egyéb rendelkezések 

 

25. § 

 

 



E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

 

26. §. 

 

 

(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba 

 

(2) 2017. június 1–én hatályát veszti Kiskorpád Község Önkormányzat 14/2004.(XI.23) 
számú önkormányzati rendelete. 

 

 

Kiskorpád, 2017. május 22. 

 

 

 

 

 

 

            Epstein Ferenc                                                                      dr. Hornung Judit 

            polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

Kihirdetve: Kiskorpád, 2017. május 22. 

 



 

 

                                                                                                          dr. Hornung Judit 

                                                                                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  melléklet az 6/2017.(V.22.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények,  melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési  
igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok a lakosság körében:     Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

 

60 literes                                                        80 literes 

80 literes                                                        110 literes 



90 literes                                                        120 literes 

110 literes                                                      240 literes 

120 literes                                                      360 literes 

240 literes                                                      770 literes 

360 literes                                                      1100 literes 

770 literes 

1100 literes                                                                 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden 
jogot fenntart!  
 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed8dr3eo8dt5ee6em9cj8by5bz0bx7cc6bz7bw0l
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed8dr3eo8dt5ee6em9cj8by5bz0bx7cc6bz7bw0l


Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(IV.29.) rendelete 
Hatályos:2015-04-29 -tól 
Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(IV.29.) rendelete 
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Kisvaszar Község Képviselőtestületének. 

7/2015. (IV.29.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Kisvaszar Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1.  § (1) Jelen rendelet célja: 

a)   Kisvaszar község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b)      a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 
környezetkímélő ártalmatlanítása. 

 (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 

 (3) Kisvaszar község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási célok elérése 
érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás 
körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, 
az érintettek jogait és kötelezettségeit. 



 

2. Általános rendelkezések 

 

2.    § (1) Kisvaszar község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: 
Képviselőtestület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Kisvaszar község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 (3)    A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

4. A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 
hulladékra. 

5. A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(6)    Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési 
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített 
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni. 

7. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 
E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

8. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a)  a közszolgáltatás első igénybevételével, 

b)   ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 



c)  a szerződés írásba foglalásával. 

 (9)   Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy 
szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést 
köteles kötni. 

 (10)      A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte 
esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat  a   
szerződés írásba   foglalásának   bármely   okból   történő elmaradása esetén az 
ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, 
a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a 
gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § (1) Kisvaszar Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül  a felek közt 
létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak 
gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

5.  § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely 
tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 

 (2)  Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

 (3)   A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
Közszolgáltató végezhet. 

 

4. A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 



 

6.  § A Képviselőtestület feladata különösen: 

a)   a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

b)    a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c)   a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök 
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d)        a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív 
hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; 

e)      a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató 
tevékenységének segítése; 

f. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése; 

 

5. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2)    A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. 
A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3)    A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 
hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 
legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a 
Közszolgáltató biztosítja. 

4. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, 
az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 



5. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag 
a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást 
veheti igénybe. 

 (6)    Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a 
Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi 
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

7. A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, 
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

8. Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 
jogosultak megtagadni. 

A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

 (9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő 
lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés 
alapján a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10)   A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a 
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 (11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 



2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4)  Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -
feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése 
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

4. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a 
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

 

10. § (1) A Közszolgáltató a Kisvaszar község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 
által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 



 (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A 
gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselőtestület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el. 

 

8. A közszolgáltatás díja 

 

11.§ (1)   Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának 
szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, melyet az 
igénybevevő köteles megfizetni a Közszolgáltató részére. 

 

                      9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről 
(lombtalanítás) a Közszolgáltató a Képviselőtestülettel történő megállapodás alapján, külön 
egyeztetett időpontokban gondoskodik, mely térítésmentes. Az akcióról a Közszolgáltató és 
az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot. 

 (2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 
meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 (3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 

10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatás 

 

13.    § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

2. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - 
korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési 
önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. 



Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, 
vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, 
köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő 
tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és 
mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

       11.  A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali 
feladatai 

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 
betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló 
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 

 

12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

 

15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a 
Képviselőtestület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, 
melyhez a Közös  Hivatal kiegészítő véleményt készít. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

16.        § (1) E rendelet 2015. napján léphatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról  szóló 11/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

            Kovács Mónika                                                                      Rubecz Zoltánné 

polgármester                                                                            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 29. 



 

Rubecz Zoltánné 

            jegyző 

 
 

1. melléklet a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 

A választható szabványos tárolóedények: 

 

  60 literes 

120 literes 

240 literes 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
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Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 

4/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
(Egységes szerkezetben 

 
Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés d. pontjában, valamint a Hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 
 

I. Fejezet 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 
1. § (1) Jelen rendelet célja: 

a) Kocsola község lakosságának egészségvédelme, a település természeti és épített 
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, 
a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő 
ártalmatlanítása; 
c) azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Kocsola község 
közigazgatási területén a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.  

 
(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 
b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 
 

(3) Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 
hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt alapelveket, meghatározza a 
hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás 
általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 
 

2. Fogalmi meghatározások 
 
2.§1 A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

                                                      
1 Módosította az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 1-től.  
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246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 
 
  

MÁSODIK RÉSZ 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
 

II. Fejezet 
 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 
3.§  

(1)  A Képviselő-testület a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

 
(2)  A kötelező helyi közszolgáltatás Kocsola község egész közigazgatási területére 

kiterjed. 
 

(3)  A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő 
települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e 
rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles 
gondoskodni. 

 
(4)  Kocsola Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási 

területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen 
vagy az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.), amely kötelező 
Közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés 
alapján. 

 
(5)  A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi 

az Önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és 
elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi hatóság 
által engedélyezett összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 
(6)  A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 

hulladékra. 
 

(7)  A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 

(8)  A gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtenie. A 
termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről 
szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 

(9)  A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló 
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hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az 
elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a Közszolgáltatónak köteles átadni. 

 
(10)  Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 
cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, 
köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól 
elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe 
venni. 

 
(11)  A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés kötelező tartalmi elemei: 
a, a felek megnevezése és 
   aa) természetes személy esetében családi és utónév, lakóhelye, tartózkodási és értesítési 

helyének címe 
   ab) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében közhiteles nyilvántartás szerinti 
neve, székhelye, telephelye címe, adószáma, számlázási és postázási címe 

b, a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja 
c, a teljesítés helye 

      d, a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint 
      e, az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint 
      f, a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 
         mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
      g, gyűjtőedények használatának jogcíme és módja 
      h, a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei, 
      i, a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatás és annak díja, 
       j, a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 
       k, a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
       l, az irányadó jogszabályok meghatározása. 
 

(12)  A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony 
létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges 
adatokat  a   szerződés írásba   foglalásának   bármely   okból   történő elmaradása 
esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

 
4.§ (1) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év 
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant 
életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban leadott 
nyilatkozattal bejelenti a Közszolgáltatónak. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés 
megismételhető. A bejelentésbe foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni 
jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra lakottá válik, annak tényét 
az ingatlantulajdonos köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.  
 
 
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 
 

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 
 
5. § Az Önkormányzat a Kaposmenti regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) tagjai 
által meghatározott ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési 
közszolgáltatási rendszerhez tartozik. 
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6. § (1) Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely 
tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 
 
(2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 
 
(3) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
Közszolgáltató végezhet. 

 
3. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 
7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező. 
 
(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező, kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. 
A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 
A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 
hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 
legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 
A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a 
Közszolgáltató biztosítja. 
 
(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon 
keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.  
 
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a 
Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti 
igénybe. 
 
(6) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a 
Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások 
testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 
 
(7) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és 
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 
 
(8) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak 
megtagadni.  
A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 
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A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 
 
(9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni.  
(10) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 
Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a 
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 
 
8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A 
bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, 
vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve 
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék 
gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a 
többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni. 
 
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni 

 
(4) Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 
b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag - 
feldolgozni, 
c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése 
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a rendelet 2.§ 2. pontjában leírt 
szelektív hulladékot elkülönítetten gyűjteni és azt a község területén e célra rendszeresített és 
a rendelet 3. sz. mellékletében leírt helyekre telepített gyűjtőedénybe elhelyezni. 

 
(6) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényzetből hulladékot kiönteni, az edényzet körül 
szétszórni, illetve más tulajdonában lévő edényzetbe nagyobb mennyiségű hulladékot 
helyezni tilos. 
 
(7) A Képviselő-testület üdülőingatlanokra vonatkozó külön szabályozást nem állapít meg. 

 
 

4. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 
 
(2) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
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amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből 
eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell 
biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a 
használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost 
terheli. 
 
(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 
 
(4) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom), 
szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal az 
Önkormányzat külön megrendelése esetén és külön díjazás ellenében a Közszolgáltató az 
általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt gondoskodik. 
 
(5) A lomtalanítás időpontjáról az Önkormányzat a helyben szokásos módon értesíti az 
ingatlan tulajdonosokat. A lomtalanítás során építési törmelék és veszélyes hulladék nem 
kerül elszállításra. 

 
(6)  A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 
 
(7) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni. 
 

5. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 
 
10. § (1) A Közszolgáltató Kocsola község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 
által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 
 
(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A 
gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselő-testület, felügyeletét a polgármester látja el. 
 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 
 
11.§ (1)2 A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. Társasházak esetén az 
ingatlanhasználó a társasházi közösség.  
 
(2)3 A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
módon a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 
 
 (3) 4A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt által megküldött számla alapján köteles megfizetni, a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal.   
 
(4) 5 
                                                      
2 Módosította az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 1-től.  
3 Módosította az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 1-től.  
4 Módosította az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 1-től.  
5 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályát veszti  2016. június 1-től.  
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(5) 6  
(6) 7  
 

 
 

7. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatás 

 
12.§ (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 
 
(2) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi 
birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének 
nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről az Önkormányzat a 
Közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik.  
 
(3) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, Szolgáltató, 
kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi 
rendezvényt szervez, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a 
közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, 
összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 
 

8. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 
 
13.§ A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a 
Képviselő-testület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről. 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 

III. Fejezet 
 
 
14. § (1) E rendelet 2014. július hó 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 
 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2008.(XII.4.) 
önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító 7/2012.(XII.31.) önkormányzati rendelet 
és a 8/2012.(XII.21.)önkormányzati rendelet. 
 
 
Kocsola, 2014. július 14.  

 
 
 
 

  Trick Jánosné                                                                  dr. Foki Csilla 
    polgármester                                                                        jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
                                                      
6 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályát veszti 2016. június 1-től.  
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályát veszti  2016. június 1-től.  
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Jelen rendeletet a Községháza (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.) hirdetőtábláján hirdettem ki. 
 
Kocsola, 2014. július 15. 

 
                                                                                  dr. Foki Csilla 

                                                                                     jegyző 
 

 
 

Jelen rendeletet a Községháza (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.) hirdetőtábláján hirdettem ki. 
 
Kocsola, 2016. május 31. 

 
                                                                                  dr. Foki Csilla 

                                                                                     jegyző 
 

 
  
 
1. melléklet a   4  /2014. (VII.15.) önkormányzati rendelethez 
 

A választható szabványos tárolóedények: 
 

1./   60 literes edény 
2./    80 literes edény 
3./  120 literes edény 
4./ 1100 l-es bobr 

 























  Kurd Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2015 (III.31.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2015-04-01 -tól 
Kurd Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2015 (III.31.) önkormányzati 
rendelete 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról. 
 

 

Kurd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
Törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével, a 
 következőket rendeli el. 

 

A rendelet célja 

 

1./ Kurd település lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének 
megóvása, a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

2./ Hosszú távú cél  a település környezetszennyezésének minimalizálása, a képződött 
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél 
nagyobb mértékű hasznosítása, és a  kelezett hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása. 

3./ a településre vonatkozó olyan szabályok megalkotása, amelyek meghatározzák a 
közterületek, állami, önkormányzati ingatlanok területeinek tisztántartását szolgáló 
feladatokat. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1.§. 

 



(1)  A rendelet hatálya Kurd Község közigazgatási területére, a természetes és jogi 
személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a közterületek 
tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, 
a hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és a hulladékok elkülönített 
gyűjtésére terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a radioaktív hulladékra, a 
gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő 
tevékenységre. 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő 
ürítése, melyet valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni; 

 

2. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, 
különböző fajtájú, elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött háztartási hulladék (papír, műanyag, 
üveg) begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, 
folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel; 

 

3. ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakás vagy lakás céljára 
használt épület, a többlakásos lakóépület, üdülőingatlan (üdülés, pihenés céljait szolgáló 
épület) és a hozzá tartozó telek; 

 

4. szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladék: a rendszeres hulladékgyűjtés keretében a 
regisztrált edény méretét vagy a szerződött mennyiséget meghaladó hulladék; 

 

5. típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak; 

 



6. zöldhulladék: az ingatlanok növényzettel fedett területeinek gondozása, művelése során 
keletkező szerves hulladék, kaszálék, fanyesedék, falomb, egyéb növényi eredetű hulladék. 

 

(2) A rendelet értelmezése során az (1) bekezdésben meghatározott fogalom-meghatározások 
mellett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) fogalom-
meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. Fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

3. §. 

 

(1) Kurd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását – a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását, 
ártalommentes elhelyezését és kezelését, a hulladék szelektív gyűjtését – kötelező helyi 
közszolgáltatásként a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés útján biztosítja. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni és a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

 

(3) A közszolgáltatás igénybe vétele a Kurd Község közigazgatási területén lévő 
lakóingatlanok használói részére – a közszolgáltatás szüneteltetése időtartamának kivételével 
– egész  évben, az időlegesen használt ingatlanok esetében használatuk idejére kötelező. 

 

(4) A környezetvédelem, a község tisztaságának növelése érdekében az önkormányzat 
biztosítja az elkülönített gyűjtést. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése a 
hulladékgyűjtő szigeteken történik. Az elhelyezésért díjat fizetni nem kell. 

 

(5) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon elhelyezni, kezelni. 

 



(6) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, 
illetve adható át a közszolgáltatónak. 

 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. §. 

 

(1) Kurd Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Bonycom 
Bonyhádi Közüzemi KFT.  7150 Bonyhád,  Mikes utca  3. (a továbbiakban: közszolgáltató) 
végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 

 

(2) A község területén keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására, hasznosítására kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a RE-KOM Nkft 
által üzemeltetett cikói   Hulladéklerakó telep. 

 

(3)Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
gyűjtőszigetek kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a 
működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt 
mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

 

5. §. 

 

(1) A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat, a közszolgáltatóval egyeztetett módon 
hagyja jóvá. A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató heti egy 
 alkalommal köteles gondoskodni. A települési szilárd hulladék elszállítási napjának és 
idejének esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az 
ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedények vagy a 
közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák használata kötelező. 

 



(3) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőeszközben (gyűjtőedény, műanyag 
zsák) lehet az ingatlan bejárata előtti, vagy kijelölt közterületre kihelyezni oly módon, hogy az 
a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

 

3. A közszolgáltatási szerződés 

6. §. 

 

 (1) A közszolgáltatás az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 
rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési 
hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére 
és a közszolgáltató általi elszállítására; a hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítást 
szolgáló létesítmények működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent meghatározottak 
szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására terjed ki.  

 

(2) Az önkormányzat és a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 
ellátására közszolgáltatási szerződést kötnek, melynek tartalmaznia kell: 

a. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, 
b. a közszolgáltatási szerződés tárgyát, 
c. a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet, 
d. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, időtartamát, 
e. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a kötelezően igénybe veendő űrméretű edényzet 

meghatározását, és darabszámát, a gyűjtés gyakoriságát, az ürítési napokat, 
f. a felek jogait és kötelezettségeit, 
g. a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének 

módját, 
h. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
i. az irányadó jogszabályok megnevezését, 
j. polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölését. 

(3) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a Ht. 37. § (1) bekezdésében, míg a 
közszolgáltató a Ht. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel. 

 

(4) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet. 

 



(5) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul 
intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan 
biztosított legyen. 

 

 

7.§. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni 
és a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására szerződést kötni. Az 
ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
űrtartalmú és darabszámú tároló edénnyel, amelynek használata kötelező. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó – ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett – nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(4) A gyűjtőedényzet telítettsége esetén az alapszolgáltatást meghaladó mennyiségű, a 
gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlethulladék elszállítására a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó, többletszolgáltatásként – a hulladék gyűjtésére 
alkalmas, a közszolgáltató által rendszeresített – műanyag zsák felhasználásával korlátlan 
mennyiségben jogosult. 

 

(5) Az ingatlanhasználó télen – szükség esetén – az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

4. Személyes adatok kezelése 

8. §. 

 



 (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a következő személyes adatok 
kezelésére jogosult: a természetes személyazonosító adatok (név, születési helye, ideje, anyja 
neve) valamint a lakcím.  A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a 
közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja. 

 

(2) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni 
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást 
igénybevevő (ingatlanhasználó, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, 
jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására 
használhatja fel. 

 

(4) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés 
megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 

 

(5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

9. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az 
elszállításra való átvételig az ingatlanon a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon 
gyűjteni, illetve e rendeletben meghatározott típus edényzetben tárolni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó további alapvető kötelezettsége: 

 



a. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetőleg a hulladékot a közszolgáltatónak 
átadja, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

b. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy 
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község 
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét a lehető 
legalacsonyabb szinten tartsa. 

 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, születési helyét és 
idejét, anyja nevét és lakcímét. 

 

(4) Az új használó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése 
napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi 
ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az 
örökösök egyetemlegesen kötelezettek. 

 

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen vagy beépített, de üres (nem lakott), illetőleg használaton kívüli ingatlana 
tekintetében, ahol senki nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

10. §. 

 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a 
miniszter rendeletben állapítja meg. 

(2) Az ingatlanhasználóknak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat 
negyedévente, a közszolgáltató által megküldött számla alapján, a szolgáltatói szerződésben 
rögzített feltételek szerint kiegyenlíteni. 



 

(3) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 
díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősülnek, a díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. § alapján kell 
eljárni. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. 

11. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal az ingatlanhasználat átmeneti megszűnésének 
időpontja előtt írásban kérheti a közszolgáltatótól a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás 
nélkül senki sem tartózkodik az ingatlanban, és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni, ennek 
során kérheti, hogy a szüneteltetést igénybe vevő ingatlanhasználó közüzemi számlákkal 
utólag igazolja a szüneteltetés tényét. 

 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot 
helyeztek ki, a közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett köteles a 
hulladékot elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 

(5) Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a. a beépítetlen ingatlan esetében mindaddig, amíg az ingatlanon semmilyen emberi 
tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve, 

b. a beépített, de üres (nem lakott), használaton kívüli ingatlan után, 
c. ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 

közszolgáltatási kötelezettségének. 



 

Az a-b) pontokban foglaltak fennállását az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatónál 
történő felhasználás céljából az önkormányzat igazolja. 

 

 

7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

12. §. 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos, a szakmai környezetvédelmi szabályoknak 
megfelelő  ellátásáról. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható 
gondossággal úgy végezni, hogy hulladék se a szállítójárműbe történő ürítéskor, se a szállítás 
folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő. 

 

(3) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből 
eredő javítási munkák időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a 
meghibásodás, károkozás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlanná vált 
gyűjtőedény javítása, illetőleg pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatást meghaladó mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a saját emblémájával ellátott műanyag zsákban lett kihelyezve. 

 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd 
hulladék elszállítását, ha 



a. nem e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben került kihelyezésre, 
b. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a 

települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c. a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

(7) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési hulladékot, 
amely nem e rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a megrendelés 
elfogadásától számított 3 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is 
közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. 

 

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a 
közszolgáltató az ünnepnapon vagy munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a 
közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a 
munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni. 

(9) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(10) Amennyiben a közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a 
közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn 
belül pótolni. 

 

8. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

 

13. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó hulladékát – a háztartás méretéhez igazodó méretű  gyűjtőedényben 
adja át a közszolgáltatónak. 

A gyűjtőedényzet beszerzése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(2)  A használható típus edényzet és űrmérete: 

a) 60 literes edényzet, 

b) 80 literes edényzet, 



c) 120 literes edényzet, 

d) 240 literes edényzet, 

e) 120 literes emblémázott műanyag zsák. 

 

14. §. 

 

 (1) Az ingatlanhasználó gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről gondoskodni,  valamint a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni 
úgy, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

(2) Bármilyen méretű gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 
önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet. 

 

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató 
gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az 
önkormányzat polgármestere által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban válogatni (guberálni) tilos. 
A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(6) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény lecsukott állapotban kell lennie. A 
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor, ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A gyűjtőedényzet és közvetlen 
környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(7) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, folyékony, mérgező, gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet) amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más 



személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító 
járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni. 

 

(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. 

 

 

9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra 

és a zöldhulladékra vonatkozó külön rendelkezések 

 

15. §. 

 

(1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználók 
részére a lomhulladék  kijelölt időszakon belüli elszállítását. A hulladék elszállítását, 
ártalmatlanítását illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi, az önkormányzat pedig a 
lomtalanításról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a lomtalanítás meghirdetett napja előtti napon vagy a 
lomtalanítás napján helyezheti ki elszállítás céljából arra a közterületre , ahová egyébként a 
gyűjtőedény kihelyezése is történik vagy az önkormányzat által kijelölt más gyűjtőpontra.  

 

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(4) A zöldhulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

(5) A nem hasznosított zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja 
el a típus edényzetben. 



 

 

10. Az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések, 

elhagyott hulladék elszállítása 

16. §. 

 

(1) Az önkormányzat által létesített hulladékgyűjtő szigetek szolgálnak a papír, műanyag és 
az üveg szelektív gyűjtésére. A gyűjtőszigeteken elhelyezett konténerek ürítését a 
közszolgáltató havi 1 alkalommal térítésmentesen végzi. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék elkülönített gyűjtéséhez térítésmentesen jogosult 
igénybe venni a hulladékgyűjtő szigeteket. 

 

(3) A hulladékgyűjtő szigetekre az elkülönítetten gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési 
szilárd hulladékot vinni tilos. 

 

(4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat (pl. elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és 
festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és 
szárazelemet, fénycsövet, izzólámpát) köteles a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a 
környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni. Az ingatlanhasználó térítésmentesen 
jogosult a RE-KOM Nkft által üzemeltetett cikói  hulladékudvarban elhelyezni az általa 
elkülönítetten összegyűjtött veszélyes hulladékot. 

 

11. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

 

17. §. 

 

(1) A Ht. 39. (1) bekezdése szerint az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képződő 
települési hulladékot gyűjti, és azt   a (2)(3)bekezdésben foglalt kivétellel-a 
közszolgáltatónak  rendszeres időközönként átadja. 

 



(2) A Ht. 39.§.(3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet, ingatlan tulajdonos  a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről  
31.§.(1) bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

(3) Amennyiben  a hulladékbirtokos a hulladékot másnak  átadja  - a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -  meg kell  győződnie arról, hogy az 
átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére illetve kezelésére 
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,  vagy az adott 
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 

(4) A Ht. 39.§.(2) bekezdésében foglaltakon túl  a hulladékbirtokos az ingatlanán keletkező  
települési vegyes hulladék kezeléséről úgy is gondoskodhat, ha olyan szervezettel szállíttatja 
elé a hulladékát, aki a települési önkormányzattal kötött  hulladékgazdálkodási szerződés 
alapján végzi tevékenységét. 

 

III. Fejezet 

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal 

kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

 

18. §. 

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett nem 
települési szilárd hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az 
ingatlanhasználónak a hulladékbirtokosra vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más 
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a 
hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, 
birtokosa 



a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy 
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a 
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító 
helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. 
Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem 
veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni. 

 

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a közszolgáltatón 
kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe 
lehet venni. 

 

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más 
környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék 
eltakarításából, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni. 

 

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó 
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa illetőleg az 
ingatlanhasználó az átvett illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön 
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani, és 
erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

 

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 
– mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely 
tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli. 

 

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre 
szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az 
üzemeltető részére. 

 



19. §. 

 

 Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 
közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő 
megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt 
mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó 
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt 
ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére a 
megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 

 

20. §. 

 

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, 
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület 
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. 

 

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás 
illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a 
közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá 
a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak 
haladéktalan elszállíttatásáról. 

 

(3) Közterületen kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell 
tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó 
szervezet nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát. 

 

IV. Fejezet 

A köztisztaságra vonatkozó részletes szabályok 

1. Ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

 

21. §. 

 



(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa a köztisztasággal és a 
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet 6. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni. 

 

(2) Az ingatlan használójának az (1) bekezdésen kívüli feladatai az ingatlan tisztántartásával 
kapcsolatosan a következők: 

a. a beépített, illetőleg beépítetlen ingatlan tisztán tartása, parlagfű és egyéb 
gyommentesítése, rendszeres gondozása, kaszálása, 

b. az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos 
gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyesése, 

c. az ingatlanon belül vagy a közterületen elhelyezett hulladéktároló edények 
környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása, 

d. bontás, építés, felújítás, karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó 
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos az ingatlan használójával. 

(3) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai keretében köteles az 
ingatlan közterülettel érintkező telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz, járda hiányában 1,5 
m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, 
legfeljebb azonban az ingatlan 5 méteres körzetén belüli terület – beleértve a közúttal 
párhuzamos nyílt csapadékvíz elvezető árkok és a kapubejáróknál kiépített átereszek, 
valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztántartására, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására, a járda vagy annak hiányában 1,5 
méter széles területsáv  hó- és síkosság-mentesítésére, az ingatlanja előtti járdát áttörő gaz 
kiirtására a burkolat rongálása nélkül. Az ingatlan előtti járdán vagy területsávon 
összegyűjtött hulladékot a háztartási hulladék szállítására szolgáló edényzetbe kell elhelyezni. 

 

(4) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem 
teljesíti, az önkormányzat hivatala jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve 
elvégeztetni és szabálysértési eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben. 

 

(5) A közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos. 

 

(6) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb 
növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 

 

(7) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, 
árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos. 

 



22. §. 

 

Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők: 

a. az önkormányzati tulajdonú közutak, lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint az 
ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése 
és a kijelölt helyre történő elszállítása, 

b. a 21. § (3) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosi kötelezettségen túl a 
közterület burkolt felületeinek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése, 

c. az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, 
javítása, pótlása, 

d. a belterületen lévő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy 
egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett 
hulladék eltávolítása, 

e. közterületen lévő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás, 
f. belterületi vízgyűjtők és vízelvezető árkok, csatornák, valamint átereszek 

tisztántartása, 
g. az ingatlantulajdonosok által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap eltávolítása, 

elszállíttatása. 

 

2. Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás 

 

23. §. 

 

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és 
eltávolításával,  vagy  - lehetőleg -  környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, 
hamu, kis szemcséjű salak stb.) folyamatosan síkosság-mentessé kell tenni. 

 

24. §. 

 

(1) A hó eltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom 
részére megfelelő hely álljon rendelkezésre. 

 

(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat a járda szélén kötelesek 
összegyűjteni. 



 

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, az úttesten a forgalmat akadályozó 
módon, valamint a kereszteződésben elhelyezni tilos. 

 

 

3. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és elárusító 

helyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

 

25. §. 

 

 A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai 
és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 méter 
széles sávot figyelembe véve) a használó köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani. 

 

4. Építési és bontási területek tisztántartása 

 

26. §. 

 

(1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint 
szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. 

 

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti 
jelzésekről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell. 

 

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles 
haladéktalanul eltakarítani. 

 

5. Anyagok, áruk szállítása 



 

27. §. 

 

(1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a 
szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 

6. Zöldhulladékok ártalmatlanítása 

 

28. §. 

 

A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

7. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 

 

29. §. 

 

(1) A közterületen elhullott állati tetemek elszállíttatásáról, kóbor macskák, ebek befogásáról 
az önkormányzat hivatala  gondoskodik. 

 

(2) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. 

 

(3) Tilos, a közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg 
megrongálása.. 

 

(4) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható. 

 



(5) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kizárólag a gyalogos forgalom során 
keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkezett 
hulladék közterületi hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezése tilos. 

 (6) Szennyvizet, trágyalevelet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) 
hulladékot közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos. 

 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

30. §. 

 (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 6/2014.(V.22.) önkormányzati rendelete. 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

(4) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2015. március 30. napján tartott ülésén alkotta meg. 

 

              Müller János                                             Horváthné Tóth Valéria 

                            polgármester                                                Jegyző 

Z á r a d é k: 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Kurd, 2015. március 31. 

                                                 Horváthné Tóth Valéria 

                                                             Jegyző 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



  Kurd Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2016-03-01 -tól 
Kurd Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

 

Kurd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
Törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szakmai véleményének 
kikérésével az alábbiak szerint módosítja. 

1.§. 

 

 

A rendelet 4.§.(1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) Kurd Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-
Dunántúli  Hulladékkezelő Nonprofit KFT,   7400 Kaposvár, Áchim A. utca  2.  (a 
továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján. 

 

(2) A község területén keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására, hasznosítására kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Kapos-menti 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Kaposvári    Hulladéklerakó telepe. 

 

2. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 



(2)Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2016. január 20. napján tartott ülésén alkotta meg. 

 

 

 

Müller János                                       Horváthné Tóth Valéria 

 polgármester                                           Jegyző 

 

Z á r a d é k: 

 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Kurd, 2016. január  21. 

 

 

 

 

Horváthné Tóth Valéria 

                                                                                    Jegyző 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



Kutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2018-05-28 -tól 
Kutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete 
a hulladékról 
 

Kutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában, 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

1. ) Kutas Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) tart fenn a közigazgatási területén 
az ingatlanhasználónál rendszeresen keletkező, települési (szilárd) hulladék 
begyűjtésével, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával, valamint a 
települési (szilárd) hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtésével (beleértve a 
begyűjtő helyek közszolgáltatás keretében történő működtetését), anyagok 
begyűjtésével, valamint azok hasznosításával és ártalmatlanításával, az ezzel 
kapcsolatos közszolgáltatói feladatok e rendelet szerinti ellátásra. 

 

2.) A rendelet területi hatálya Kutas község közigazgatási területére terjed ki. 

 

3.) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik Kutas község közigazgatási 
területén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) 
bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek (a továbbiakban: 
ingatlanhasználó), valamint az Önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra. 

 

4.) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező települési 
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatásra 
terjed ki. 

 



5.) Kutas község közigazgatási területén a települési (szilárd) hulladék gyűjtésére, 
elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan – Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés 
alapján – jogosult a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u. 
2.) - amely közszolgáltatónak minősül - (a továbbiakban: Közszolgáltató). 

A Közszolgáltató a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal 
(háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött 
hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a 
közszolgáltatási szerződés alapján. 

 

6.) Kutas község kijelölt hulladéklerakó-helye Kaposvár 0133/2 hrsz. alatti Kaposvári 
Regionális Hulladéklerakó. Ha valamilyen okból a begyűjtött hulladék ezen lerakón történő 
elhelyezése és ártalmatlanítása akadályba ütközik, egyéb hulladéklerakó kijelölésére a 
Közszolgáltató jogosult. 

 

2. § 

 

Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell 
alkalmazni, értelmezni. 

 

2.A közszolgáltatás tartalma 

 

3.§ 

 

A közszolgáltatás az alábbiakra teljed ki: 

• az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a 
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb 
módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 
hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 

• az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer - a Közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő 
begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 

• az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és elszállítására, 
• az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására, 
• az a) és d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési 

hulladék ártalmatlanítására. 



 

3.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

4.§ 

 

1. ) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet 
határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott 
kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Az útvonal 
és az időpont változásáról a közszolgáltató értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket, a 
lakosságot. 

 

2.) A települési vegyes hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő: évi 52 ürítés - 
minden héten (szerdán) egy alkalommal. 

 

3.) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 
ingatlanhasználónak többlet települési hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt 
és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. 

 

3.1.Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 

 

5.§ 

 

1. ) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy 
munkaszüneti napra esik, és az önkormányzat a szállítóval másban nem állapodnak 
meg a hulladékot a Közszolgáltató az eredeti ürítési napon szállítja. 

 

2.) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

3.2.Hulladékgyűjtő edény rendelkezésre bocsátása 



 

6.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles 
gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a 
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A közszolgáltató 
által biztosított gyűjtőedények mérete választható 60 literes, 120 literes és 240 literes 
lehet. A gyűjtőedény kiválasztása során figyelemmel kell lenni a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében 
foglaltakra. 

 

2.) Ha a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a 
közszolgáltató a köztisztaság biztosítása érdekében felhívja az ingatlanhasználót megfelelő 
űrtartalmú edény igénylésére. Az ingatlanhasználónak a felszólítás kézhezvételét követően 10 
napon belül megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényt kell igényelni. 

 

3.) A közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket a kérelem 
kézhezvételéről számított 15 napon belül az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Az 
ingatlanhasználó, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója, 
közös edényhasználat esetén a közös képviselő köteles írásban igazolni a gyűjtőedény 
átvételét. 

 

7.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű 
használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. 

 

2.) Az ingatlanhasználó tulajdonát képező és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények 
szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése 
alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

3.) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a 
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a 



közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet 
megtisztítani. 

 

 

3.3 A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és 
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

8.§ 

 

1. ) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényt több ingatlanhasználó közösen is használhatja, 
ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete 
működik, és valamennyi érintett írásban közös edényhasználatban állapodott meg. 

 

2.) Ha a gyűjtőedény közös használatáról állapodnak meg az (1) bekezdésben 
meghatározottak, az edény térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének 
az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. 

 

3.) A gyűjtőedény közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell 
nyilatkoznia a Közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át ürítésre, 
továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről. 

 

9. § 

 

1. ) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen az ingatlan bejárata közelében 
elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

 

2.) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edény ürítésére való átadásának 
helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a 
Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a 
többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. 



 

3.) Az ingatlanhasználó a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben, valamint az e célra 
rendszeresített zsákban adhatja át. 

 

4.) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

5.) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

6.) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy 
űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne férjenek hozzá. 

 

10.§ 

 

1. ) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a 
gyűjtőedény kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az 
átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A 
Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedény ürítéséről. 

 

2.) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon 6.00 óra és 20.00 
óra között végzi. 

 

3.) A gyűjtőedényt - tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével - a szállítás 
napján (szerdán) lehet kihelyezni a közterületre 6.00 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a 
hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edény tárolási helyre történő 
visszahelyezése. 

 

4.) A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 



• a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 
rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

• érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 

• az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 

 

3.4 Hulladékgyűjtő edény használatával, megőrzésével, tisztán tartásával 

kapcsolatos előírások 

 

11.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, 
valamint arról, hogy az edény hozzáférhető helyen legyen, és azt rendeltetésszerűen 
használják. 

 

2.) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények 
tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített konténerek mosásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató 
gondoskodik. 

 

 

 

12.§ 

 

1. ) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok tömörítés 
nélkül zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényt teljesen ki kell üríteni. Nagyobb 
terjedelmű hulladékot a gyűjtőedénybe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell 
darabolni. 

 

2.) A gyűjtőedény mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék 
maximális súlya: 

• 60 literes gyűjtőedény esetén18 kg 



• 120 literes gyűjtőedény esetén36 kg, 
• 240 literes gyűjtőedény esetén72 kg. 

 

3.) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési hulladékkal 
összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben 
elhelyezni. 

 

4.) A gyűjtőedényben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényt, a szállítóeszközt 
vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos 
a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

5.) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlanhasználó a közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti 
tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 

 

6.) Tilos a gyűjtőedénybe betenni azokat a hulladékokat, amelyeket az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott hulladékszigeteken elhelyezett hulladéktárolókban kell 
elhelyezni. 

 

13.§ 

 

1. ) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a 
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e 
feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során 
a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a 
Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 

2.) A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően 
hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 

 



4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

14.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési 
vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennységnek megfelelő 120 literes, 
szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

2. ) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. 

3. ) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő: 
évi 26 ürítés - minden második, páros héten (szerdán) egy alkalommal. 

 

5. A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések 

 

15.§ 

 

1. ) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató 
évente két alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj 
felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. 

 

2.) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék 
elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett 
lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési 
törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki. 

 

3.) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a 
közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. 

 

4.) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 



megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

6. Karácsonyfa gyűjtése 

 

16.§ 

 

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett 
karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Közszolgáltató által előre megjelölt 
időpontban. 

 

7. Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

17.§ 

 

1. ) Az építési-bontási hulladék elszállítására, elszállíttatására az ingatlanhasználó, illetve 
az köteles, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett. 

 

2.) A veszélyes hulladékot (pl. elhasználódott gumiabroncs, lakk- és festékmaradvány, olaj, 
akkumulátor és szárazelem stb.) a Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20 és a Kaposvár, 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet elhelyezni. 

 

3.) A (2) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

18.§ 

 

1.) Az ingatlanhasználó a fehér és színes üveget, műanyagot a Közszolgáltató által 
működtetett hulladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni. 



 

2.) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőszigetre történő szállításáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy 
kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. 

 

3.) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a 
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről 
az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt jelöléssel, 
piktogrammal, más színnel, felirattal vagy speciális kialakítással meg kell különböztetni az 
egyéb gyűjtőedénytől. 

 

4.) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a 
gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást 
adni az ingatlanhasználóknak. 

 

5.) A gyűjtőhelyen elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtés alá tartozó hulladék 
fizikai előkezelésről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött hulladék 
hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen 
végezhető. A gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedény szükség szerinti ürítését, a hulladék 
válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött 
hulladék értékesítésére is. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta 
bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles 
díjcsökkentő tényezőként számításba venni. 

 

8. Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

19.§  

 

1. ) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

2.) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előre 
meghatározott időpontban megjelölt zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 
napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 



 

3.) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

4.) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

9. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

20.§ 

 

1. ) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a Ht.-ben és végrehajtási rendeletben, e 
rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 

2.) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás 
teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet igénybe a 
képviselő- testület egyetértésével. 

 

3.) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert 
(kizárólag magyar nyelven).” 

 

10. Az ingatlanhasználók közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 

 

21.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak 



szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási 
díj megfizetésére. 

 

2.) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 
hulladék kezeléséről. 

 

3.) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék 
nincs, vagy nem keletkezik. 

 

22.§ 

 

1.) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy: 

• a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, szétválogassa, 
• a rendelet 1. mellékletében felsorolt gyűjtőhelyen elhelyezett edényekbe a külön 

gyűjtendő fehér, színes üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 
• a lomhulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a 13.§(1) bekezdés szerinti 

hulladék gyűjtési napokon átadja, 
• a maradék (elkülönítetten gyűjtött és szétválogatott, valamint veszélyes hulladéktól 

mentes) hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja, 
• az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat megfizesse, 

• a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el araiak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a Község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

• az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne 
bocsásson ki. 

 

2.) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres települési hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő Ht. 35. § g) pontja 
meghatározott azonosító adatai 

 



3.) Amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató által 
küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlanhasználó kötelezettsége olyan magyarországi 
postai címet megadni a Közszolgáltató részére, ahol maradéktalanul biztosított a 
Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele. 

 

4.) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, valamint úgy kell 
meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben 
tárolható legyen. 

 

5.) A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az 
ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (utca, házszám) úgy, hogy az a későbbiek során 
eltávolítható legyen az edényzetről. 

 

6.) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

11. Közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

 

23.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht. 34. § (5) 
bekezdése, a Ht. 37. §-a, valamint a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a az irányadó. 

 

12. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 

 

24.§ 

 

1. ) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére 
köteles. 



 

2.) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében, 

• természetes személy ingatlanhasználó negyedévente, 
• gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó havonta, 

kötelesek megfizetni. 

 

25.§ 

 

1. ) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. 

 

2.) A rendelkezésre állási díj 

• a számlázási, díjbeszedési költségek, 
• a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság 

eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve 
mérések és vizsgálatok költségei, 

• a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából 
eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló 
kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll. 

 

3.)  A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől 
függetlenül köteles megfizetni. 

 

4.) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre 
állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll. 

 

5.) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és 
az egységnyi díjtétel szorzata. 

 

26. § 



 

1. ) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor 
a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön 
kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem 
közük, akkor a Közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező 
tulajdonos vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az 
ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki 
a szolgáltatási számlát. 

 

2.) A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A 
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

 

3.) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. 
Amennyiben a Közszolgáltató nem válaszol, vagy az nem felel meg, úgy az ingatlanhasználó 
a Ht. 83. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. 

 

27.§ 

 

1. ) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a 
Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron 
következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

2.) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

 

3.) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más, a Ptk. 
szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a 
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. 

 



 

 

13. A Közszolgáltatás szüneteltetése 

 

28.§ 

 

1. ) A természetes személy ingatlanhasználó - részére történő közvetlen számlázás esetén 
- legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a 
hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig 
megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban 
senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag - nullás, vagy 
csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - 
igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes 
személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére kötelezett. 

 

2.) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

3.) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi 
számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

4.) A szüneteltetés idejére a természetes személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési 
kötelezettség terheli. 

 

14.A közszolgáltatatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 
szabályok 

 

29.§ 

 

1. ) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével. 



 

2.) Az ingatlanhasználó a Ht. 38. § (3) bekezdése alapján személyes adatait és - amennyiben 
az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a 
Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül 
bejelenteni. 

 

3.) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet és Társasház a 
közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a 
közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 

4.) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

 

5.) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles 

• megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
• gondoskodni az adatok biztonságáról, 
• meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

30.§ 

 

1. ) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezettek személyének és kilétének megállapításához, valamint a 
közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges és 
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

 

2.) A Szolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a 
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat 
köteles megsemmisíteni. 

 

 



3.) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a behajtásra 
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

 

15.Záró rendelkezések 

 

31.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

32.§ 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

33.§ 

 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének hulladékról szóló 4/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

                  Ütő Szabolcs                                                 Pintér Csilla Judit 

               polgármester                                                           jegyző 

 

 

Záradék: 



E rendelet 2018. május 25. napján kihirdetve. 

 

 

Pintér Csilla Judit 

                                                                                       jegyző 

 

 

 
 

 

1. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőhelyek elhelyezkedése 

1.  Kutas, Petőfi utca - 459 hrsz. 

2.  Kutas, Táncsics utca - 635. hrsz. 

3.  Kutas, Szabadság utca - 363 hrsz. 

 
 





















































2015. november 12-től hatályos állapot 

MAGYARATÁD   KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és az ingatlanok 
rendjéről és a település tisztaságáról 

(Módosításokkal egységes szerkezetben)  
 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló módo-
sított 1990. évi  LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel A 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontja a 48. § (1)  bekezdése,  valamint Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra Magyaratád község tiszta, esztétikus képének, a kör-
nyezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi sajátossá-
gok figyelembevétele mellett a következő rendeletet alkotja: 
 

I.  Fejezet 
 

Általános rendelkezések    
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy  
a) meghatározza a közterületek és ingatlanok használatára és a település tisztaságára vonatko-

zó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, 
a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,   

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,   
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást         

 
2. §      

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkod-
nak és tevékenykednek.     

(2) E rendeletet kell alkalmazni: 
a) a települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlaní-

tásával, a közterületek tisztántartásával, köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggő tevékeny-
ségre 

b) a közterület rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz elve-
zetése, zöldterület gazdálkodás, zöldterület fenntartása és karbantartása, 

c) a környezetgazdálkodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira.   
(3) 1A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továb-

biakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladék-
gazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 
 

II. Fejezet 
 

Köztisztasági feladatok 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása   
 

3. §       
                                                
1 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től.  



2015. november 12-től hatályos állapot.  2 

 
(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója 

(haszonélvező, használó, bérlő) – ha erre más jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött megálla-
podás kötelezi – köteles gondoskodni . 

(2) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondosko-
dás. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a) a ház vagy a telek körüli járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, 
b) a belterületi útszakasznak, az út tengelyéig történő tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadék-

víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról ( csapadékvíz 
elvezetés), 

c) a szilárd burkolatú járdák alatti kifolyók, járműráhajtók átereszeinek jó karbantartása és tisz-
tántartása, 

d) a járdára áthajló, ráhajló ágak 2 méter magasságban felnyesése, függetlenül attól, hogy a fa a 
tulajdonos telkén vagy a járda és a vízelvezető árok közti közterületen van.  

e) az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször is 
megtisztítani, a síkosság ellen felhinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalma-
zó szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, kis szemcséjű salak) kell használni. 

(4) Az úttest és a járda közötti vízelvezető  árok kiásását, vagy újbóli kiásását az önkormányzat 
elrendelheti a tulajdonos részére. Megállapíthatja az árokásás sorrendjét és időpontját. A tulaj-
donos szociális rászorultsága esetén az önkormányzat e munkákat nála elvégezteti 

(5) Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusí-
tóhely előtt  járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság mentesítés mind nyitvatartási idő-
ben, mind azon túl a használó illetve a létesítményt  üzemeltető kötelessége. 

(6) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztántartását, kaszálását az önkormányzat az 
ingatlan tulajdonosa terhére és költségére elvégeztetheti. 

 
4. §      

 
A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében a várakozóhelyek, járda-
szigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekinteté-
ben az önkormányzat köteles a rendszeres tisztántartásáról, továbbá az ott keletkezett hulladékok 
eltávolításáról gondoskodni. 

5. § 
 
(1) Az üzlet, vendéglátó-ipari egység, elárusítóhely előtt a hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése és 

tisztántartása az egység üzemeltetőjének a feladata. 
(2) Közterületen szemetet, hulladékot csak erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűj-

tőkbe (kukákba) szabad elhelyezni. 
(3) A szemétgyűjtők (kukák) közterületre történő kihelyezése és rendszeres ürítése az önkor-

mányzat feladata. 
 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 
6. § 

 
(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben 

tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon élő bokroktól szükség szerint , de legalább évente 
kettő alkalommal (május 15-ig  és augusztus 20-ig) megtisztítani, a szabad területet megmű-
velni. A tisztítási kötelezettség vonatkozik a közút és az ingatlan közti területre is. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti közte-
rület füvesítéséről, parkosításáról.   

(3) A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmé-
nyek külső környezetrendezését az üzemeltetők kötelesek minden év május 15-ig elvégezni, 
rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az 
épület szerkezeti egységeinek (elterelő, portál, cégtábla, stb.)  karbantartásáról gondoskodni. 
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(4) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatokat köte-
lesek tisztántartani és az üzlet profiljának, jellegének megfelelő áru bemutatására használni. 

 
7. § 

 
(1) Azon személyek számára, akik idős koruk, betegségük, vagy tartós távollétük miatt nem tud-

ják ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítani az önkormányzat térítés ellenében a fűkaszával 
végezhető kaszálási munkálatokat elvégzi. 

(2) 2A térítés mértéke 8,-Ft/m2  
(3) A térítést az önkormányzat pénztárába kell befizetni.  

 
7/A §3 4 

 
(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást.  
(2) Magyaratád község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szervezett össze-
gyűjtését, és ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás (továbbiakban: köz-
szolgáltatás) keretében a közszolgáltatás ellátására meghirdetett pályázatot elnyerő, az ön-
kormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. (DDH Kft.) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. (továbbiakban: közszolgáltató) biztosítja. 
(3) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (to-
vábbiakban: ingatlantulajdonos) e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni. 
(4) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A köz-
szolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani.”   

 
7/B § 5  

 
(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondos-
kodik. 
(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszol-
gáltató részére átadja.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposz-
tált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti. 
(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 
(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az in-
gatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 
(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre.   
(7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszol-
gáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett he-
lyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 
 

7/C §6 
 
(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő szabvá-
nyos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő-
edényben gyűjti, melynek használata kötelező.  
                                                
2 Módosította: 9/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos 2010. május 26-tól. 
3 Beiktatta: 9/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2010. május 26-tól  
4 Módosította: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től.  
5 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től.  
6 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
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(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlanhaszná-
lónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 literes vagy 1100 
literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 
(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossá-
gi és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezé-
sének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben 
úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a 
gépi ürítést ne akadályozza.  
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelye-
zése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlan-
használó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen 
személyek ne férjenek hozzá. 

 
7/D §7 

 
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti 
ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán 
tartása az ingatlanhasználó kötelessége.  
(3) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartal-
mazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d.) a gyűjtőedény ürítési helyét.   
(4) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 
(5) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 
 
 

7/E §8 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érde-
kében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja 
nevét. 
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazo-
dó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, 
és anyja nevét. 
(3) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató 
heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az 
                                                
7 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
8 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
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esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítés-
mentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a be-
gyűjtés időpontját. 
(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is ren-
delhető díj ellenében a közszolgáltatótól.  
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás kötelező igénybevételére nem kötelezettek esetében 
idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.   
(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtar-
talmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A Hkr.    
7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 
(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező válto-
zást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 
(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszol-
gáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő 
számlázáskor érvényesíteni. 
(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken fo-
lyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgál-
tatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a szám-
lákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti feltételei-
ben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszol-
gáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a 
számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 
 

7/F §9 
 
(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgál-
tató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 
(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűjtő-
edényben helyezhetőek el. 
(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 
(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  
(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hul-
ladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 
(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 
 

7/G §10 
 
(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszol-
gáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 
(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszere-
sített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

                                                
9 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
10 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
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(3) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. Ebben az 
esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybe-
vételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, 
melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsák 
díja 300 Ft/db, mely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
(4) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre al-
kalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék. 
(5) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtésé-
ről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a közszol-
gáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A keletkező te-
lepülési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem he-
lyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűj-
tőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes 
gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített 
edénytérfogatok összegénél. 
(6) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – amennyi-
ben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – a közszolgáltató 
szállítja el.  
(7) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlan-
használó köteles gondoskodni. 
 

7/H §11 
 
Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, nö-
vényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fény-
csövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 hrsz-ú hulladék-kezelő köz-
pontban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítés-
mentesen) elhelyezni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítés-
mentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műve-
letek nem végezhetők. 
(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Ka-
posvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás 
esetén térítésmentesen) elhelyezni. 
(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban tör-
ténhet.  
(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb fe-
leslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szer-
vezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve. A gyűjtés helyé-
ről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell. 

 
7/I §12 

 
(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.  
                                                
11 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
12 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től. 
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(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a 
számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 
(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alap-
ján, negyedévente köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 
8. § 

 
(1) Hulladékok – kivéve az avar, a kerti, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék – nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.  
(2) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahul-

ladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.  
(3) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás, stb) mentén – a létesítmény tengelyé-

től számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos. 
(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 
(5) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – bármely 

más okból eredően kigyullad.  
(6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, 

nyílttéri égetésre külön jogszabályban foglaltak az irányadók.  
(7) Nyílt téri égetéssel járó tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak szerint végezhető. 
 

9. § 
 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környe-

zetére tűz-, vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.  
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  
(3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyén lehetőleg olyan eszközt, felszerelést kell 

készenlétbe helyezni, amellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  
(4) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetett lomtalanítási akció is igénybe ve-

hető.  
(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.  
 

9/A. §13 
 
(1) Az avar, a kerti, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri 

égetésére Magyaratád község belterületén minden hétfőn 17-20 óra között kerülhet sor.  
(2) Az égetés akkor tekinthető befejezettnek, ha a tűznek már parazsa, vagy füstje nincs.  
(3) Amennyiben 20 órára a tüzelés nem fejeződik be, a tüzet el kell oltani oly módon, hogy füst-

kibocsátás már ne legyen.  
10. §  

 
(1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek – a terjesztést követően – a röplapok szétszóródásával 

keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni. 
(2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni. 
(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon elhelyezte, 

illetve elhelyeztette. 
Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat végez-
teti el a plakátok eltávolítását. 

11. § 
 
Építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztántartása a kivitelező feladata. 
                                                
13Beiktatta: 13/2008. (X. 28.) sz. rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2008. október 28-tól.  
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III. Fejezet 

 
A közterület rendje 

 
12. § 

 
(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges. 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló hirdető berendezés, cég- és cégtábla elhelyezésére, 
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére, 
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, 
d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére, 
e) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
g) alkalmi és mozgóárusításra, 
h) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 
i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával, gön-

gyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 
k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi táro-

lására vonatkozóan. 
 

13. §   
 
Nem kell közterület-használati engedély: 
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének 

elfoglalásához, 
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez, 
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közmű-

vek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közle-
kedést nem akadályozza.   

14. § 
 

(1) A közterület-használati engedély iránti  kérelmet – a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – 
a körjegyzőségen, az 1. számú melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a pol-
gármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2)  Az engedély 
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
- a visszavonásig adható meg. 

     Az engedély az írásban benyújtott  kérelem adatai (1. sz. melléklet) alapján kerül kiadásra. 
(4) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény  jelleggel, meghatározott  
idő elteltéig lehet kiadni. 
(5) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre több- 
     ször meghosszabbítható. 
(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot min-      
      den kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 
15. § 

 
(1) A közterület tartós – 6 hónapon túli használatához – feltéve, hogy a használat módja nem 

esik a 12. §-ban foglaltak hatálya alá – képviselő-testületi hozzájárulás  szükséges. 
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(2)  A képviselő-testületi hozzájárulást tartalmazó határozatban rendelkezni kell a közterület 
használatának időtartamáról, a bérleti díjról valamint a használattal kapcsolatban felmerülő 
további kikötésekről. 

(3) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésével 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 

16. § 
 

Nem adható közterület-használati engedély illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás 
 
a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság illetve kezelő-tulajdonos előzetes 

hozzájárulásával, műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, 
illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával, 

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása, az eseti rendezvények kivételével sze-
szes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására,  

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, 
pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való táro-
lására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket, 

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 
 

17. § 
 

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-
berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely ha-
tóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati enge-
dély illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás csak az engedély, hozzájárulás – melynek be-
szerzésére az engedélyes köteles - megléte esetén  adható ki. 

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán taratani, gondozni. 
Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző  köteles ellen-
őrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e. 

 
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

18. §   
 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni. A díj mértékét 
a 2. számú melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat (bérleti díjat) és megfizetésének határ-
idejét, módját a közterület használati engedélyben, illetve a hozzájárulást tartalmazó hatá-
rozatban kell közölni. 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles fizetni. 

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 
alapterületét és használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell  
figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, transzparens elhelyezése esetén annak felüle-
tét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek 
számít. 

(4) A díj befizetésének tényét a körjegyzőségen a befizetésre megszabott határidő lejártát kö-
vető 15 napon belül igazolni kell. 

 
Mentesség a közterület-használati díj fizetésre 

19. § 
 

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 
alól – kérelemre – részben, egészben felmentést adhat: 

- ha az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja, 
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- jótékony és közcélú rendezvény, illetve 
- a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén. 

 
A közterület-használati engedély visszavonása 

20. § 
 
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az eltérő célra vagy módon használ-
ja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja biztosítani. 
Ezekre az engedélyest az engedélyben figyelmeztetni kell. 
 

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei 
21. § 

 
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 
(2) A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz  kötött, de engedély, hozzájárulás nélküli vagy attól 

eltérő használat esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat 
megszüntetésére és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti 
állapotának helyreállítására. 

 
Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

22. § 
 
Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzem-
bentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját 
költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani. 

 
23. § 

 
(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzembentartónak kell megkérni. 
(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a 

KRESZ-ben meghatározottakon túl, legfeljebb 30 napra adható. 
 

IV. Fejezet 
 

Zöldterületek fenntartása és kezelése 
24. § 

 
(1) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvé-

delmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni. 
(2) A község területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondo-

zásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.  
 

25. § 
 
(1) A közhasználatú és egyéb zöldterületeken tilos: 

- a hasznos állatok, védett madarak bármely eszközzel való zavarása, a fészkek rongálása, 
a tojások és a fiókák kiszedése és irtása, 

- a közkifolyóknál járművet és egyebet mosni, állatot itatni, 
- szemetet, hulladékot vagy papírt eldobni, továbbá szennyvizet, vagy bármilyen folyadé-

kot – a csapadékvíz kivételével – kiengedni, kiönteni, valamint jószágot (állatot) legel-
tetni, 

- égő gyufát, cigarettát eldobni, tüzet rakni, 
- az élő növényzetet csonkítani, leszakítani vagy beszennyezni, a fákra plakátot ragaszta-

ni, vagy kiszegezni, 
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- gépjárművel, fogatos járművel, kerékpárral közlekedni, illetve parkolni, útrövidítés vagy 
más célból átjárni. 

(2) A fásított, parkosított területen, továbbá játszótéren és sportpályán jószágot (állatot) áthajtani, 
legeltetni, gépjárművel áthaladni  tilos. 

(3) A belvízelvezető csatornába vagy a vízelvezető árokba  szennyvizet beleengedni, dugulás és 
rongálás okozására alkalmas anyagot helyezni  tilos. 

(4) Az olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek számára tápot nyújt, bűzös és a 
levegőt szennyezi,  köz-, és  magánterületen elhelyezni vagy elhagyni tilos. 

(5) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi, vagy arra káros hatással van. 
 

V. Fejezet 
 

Szabálysértési rendelkezések 
26. §14 

 
26/A §15 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja 
 

Záró rendelkezések 
27.§ 

 
(1)  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg A helyi környezet-

védelemről, a közterületek, az ingatlanok és az állattartás rendjéről,  a település tisztaságáról a  
szóló 13/2000.(XI.20.) és az azt módosító 10/2001.(XII.4.) rendelet hatályát veszti.        

(1) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
Magyaratád, 2005. november 29.  
 
                     Takács János                                                       Máténé Prisztács Éva 
                     polgármester                                                                  körjegyző 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve:  
Magyaratád, 2005. november 30.  
                                                         Máténé Prisztács Éva 
                                                                    körjegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. november 12.       
                                                   
 
                                                              Prisztács Éva  
                                                                    jegyző  

                                                
14 Hatályon kívül helyezte: 7/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan: 2012. április 27-től.  
 
15 Beiktatta: 8/2009. (IX. 3.) sz. rendelet 3. §-sa. Hatályos: 2009. október 1-től.  
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1. melléklet a 14/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez16 

 
 
1. A szabványos tároló gyűjtőedény 
 
Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabvá-
nyosított tárolóedények, mely térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények ki-
elégítésére alkalmasak.  
 
2. Használható típusok a lakosság körében:  
 

a) 50 literes (DIN)  
b) 60 literes (DIN)  
c) 70 literes (DIN)  
d) 80 literes (DIN)  
e) 90 literes (DIN)  
f) 110 literes (DIN)  
g) 120 literes (DIN)  
h) 240 literes (DIN)  
i) 360 literes (DIN)  
j) 770 literes (DIN)  
k) 1100 literes (DIN) 

 
3. Használható típusok a gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:  
 

a) 50 literes (DIN)  
b) 60 literes (DIN)  
c) 70 literes (DIN)  
d) 110 literes (DIN)  
e) 120 literes (DIN)  
f) 240 literes (DIN)  
g) 360 literes (DIN)  
h) 770 literes (DIN)  
i) 1100 literes (DIN) 

 

                                                
16 Beiktatta: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos: 2015. november 12-től. 
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2.  melléklet 17 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2005.(XI.30.) számú,  
a helyi környezetvédelemről, a közterületek 

és az ingatlanok 
rendjéről és a település tisztaságáról 

szóló rendeletéhez 
 

 
KÉRELEM 

 
 
1. Kérelmező neve:  …………………………………………………………………………. 
 
2. személyi ig.sz./adószám: :………………………………………………………………….. 
 
3. Állandó lakhely, székhely címe:……………………………………………………………… 
 
4. Közterület-használat:  
 

-     célja: ………………………………………………….…………………………………. 
 

- időtartama:…………..…………….…………………………………………………….. 
 

- helye (telepítési helyszínrajz):……………………………………………………………. 
 

- módja, mértéke (m2-ben):………………………………………………………………... 
 

- az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása(anyaga, rögzítés módja, 
forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):……………………... 

 
…………………………………………………………………………………………... 

 
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:…………….. 
 
 
Dátum: ……………………………….. 
 
 
                                                                ……………………………………………….. 
                                                                                     kérelmező aláírása 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
17 Számozását módosította: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja. Hatályos: 2015. november 12-től 
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3 melléklet18 
 
 

A közterületek használati díja Magyaratád közigazgatási területén 
 
 
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló hirdető berendezés, 

(fényreklám) cég- és cégtábla elhelyezés (a m2-enkénti 
díj a tényleges felületre vonatkozik)                                                          500 Ft/m2/év 
 

2. Árusítófülke, pavilon                                                                              1000 Ft/m2/hó 
 
3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató                                         1.000 Ft/hó 
 
4. Személygépkocsi                                                                                     1.000 Ft/hó 
 
5. Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek  

vontatmányainak elhelyezése                                                                     100 Ft/m2/év 
 

6. Önálló hirdető berendezések, táblák                                                          500 Ft/m2/hó 
 
7. Transzparensek (felülete m2-ben)                                                              500 Ft/m2/hó 
 
8. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás 

állványelhelyezés                                                                                       100 Ft/m2/hó 
 
9. Önerős magánlakás-építésnél (sávonkénti időszakosan  

emelkedő mértékű) 
-  30 napon belül                                                                                         10 Ft/m2/hó 
-  6 hónapig                                                                                                 15 Ft/m2/hó 
-  6 hónapon túl                                                                                           20 Ft/m2/hó 
- egyéb esetekben                                                                                     20 Ft/m2/hó 

 
10. Alkalmi és mozgóárusítás                                                                            500 Ft/nap 
 
11. Vendéglátó-ipari előkert                                                                               400 Ft/m2/hó 
 
12. Kiállítás                                                                                                        200 Ft/m2/nap 
 
13. Alkalmi vásár                                                                                               500 Ft/m2/nap 
 
14. Egyéb esetekben a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével – esetenként kell megállapíta-

ni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Számozását módosította: 7/2015.(XI. 11.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja. Hatályos: 2015. november 12-től 
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Mernye Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

15/2013.(XII.23.) 

önkormányzati rendelete 

 

a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 
Mernye  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I. Fejezet 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Mernye 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Mernye község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
   melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

                                               

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

I. Fejezet 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4. § 
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(1) Mernye Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) Mernye Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
 szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a 
 közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, amely 
a Ht. és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgálati 
szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül 
tartalmazza a közszolgáltatás időbeli hatályát és a szerződés módosításával kapcsolatos 
rendelkezéseket. 

(4) Mernye község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon 
keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles 
gondoskodni.   

(5) Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni. 

(7) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

(8) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 

(9) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető 
el, illetve adható át a közszolgáltatónak. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

5. § 

(1) Mernye község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft-t (rövid név: 
KHG Kft) 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az 
önkormányzattal történő megállapodás alapján. 

(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól 
heti egyszeri  gyakorisággal a  szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben köteles 
gondoskodni. 

(3) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a 
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, 
kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, 
hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

6. § 
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(1) A települési hulladékot az  ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.  

(3) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 
közszolgáltatást nem veszi igénybe. 

(4) Az ingatlanhasználó által fizetendő   települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjat   az ingatlanhasználós és a szolgáltató között létrejött  megállapodás alapján - 
számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. 

(5) A fizetésre kötelezett a  szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató 
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik. 

(7) Az  ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi használó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő 
díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési  hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a  szolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól 
megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, 
illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag 
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zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az 
ingatlanhasználó nem tette meg. 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési 
hulladék elszállítását, ha 

a) az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 
b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 

szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lomhulladék   elszállításáról a 
 közszolgáltatóval   évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a 
helyben szokásos módon tájékoztatja.   

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után 
helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. 

(3) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem 
jogosultak igénybe venni. 

4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

9. § 

 

(1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(2) A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy 
tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  
kívül. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(5) Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját 
maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék 
gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
edények közül. 

(6) Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  60 
vagy 120 literes gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség, pedig a közszolgáltató 
által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag 
zsákban helyezhető el. A zsák a többlethulladék elszállítására szolgál, mely önmagában 
nem, kizárólag a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki. 
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(7) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. 

(8) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő 
azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az 
ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt. 

(9) Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az 
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által 
meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 

 

 

5. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy: 

a) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, 

b) A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a 
külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja, 

d) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési 
hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja, 

e) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja. 

(2)  A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden 
hónapban egy alkalommal elszállítani. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § 
szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 

(3) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas 
felépítmény nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 
közszolgáltatási kötelezettségének. 

 

7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése 
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12. § 

(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az 
ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató 
rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő 
értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja. 

(3)  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses 
jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés 
megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem 
kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos 
megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén. 

 

13. § 

 

A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles. 

      

14. § 

(1) Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele 
azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt 
azokon hulladék nem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 

(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása 
mellett. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles 
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a 
természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

(2) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) 
bekezdése alapján jogosult. 
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(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti. 

(4) A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni 
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés 
ellen. 

(5) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

(6) A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

I. Fejezet 

 

16. § 

 

(1) A rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Mernye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2005.(II.20.) önkormányzati 
rendelete hatályát veszti. 

 

Mernye, 2013. december 19. 

 

Kisfalusi András                                                                Göndöcs Edina 

                     polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 



Mernye község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
8/2015.(XI.01.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

15/2013.(XII.23.)önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Mernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és a 88. § (4) 

bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítására a következőket rendeli el: 

1.§. 

A Rendelet 15/A.§., 15/B.§ és 15/C.§-sal egészül ki: 

15/A.§       

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 
használója (haszonélvező, használó, bérlő) – ha erre más jogszabály, vagy a 
tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi – köteles gondoskodni. 

(2) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való 
gondoskodás. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a) a ház, vagy a telek körüli járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, 
b) a belterületi útszakasznak, az útburkolat széléig történő tisztántartásáról, kaszálásáról, 

a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról ( csapadékvíz elvezetés), 

c) a szilárd burkolatú járdák alatti kifolyók, járműráhajtók átereszeinek jó karbantartása 
és tisztántartása, 

d) a járdára áthajló, ráhajló ágak 2 méter magasságban felnyesése, függetlenül attól, 
hogy a fa a tulajdonos telkén vagy a járda és a vízelvezető árok közti közterületen van.  

e) az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta 
többször is megtisztítani, a síkosság ellen felhinteni. A felhintésre, 
csúszásmentesítésre alkalmas  szóróanyagot kell használni. 

(4) Az úttest és a járda közötti vízelvezető árok kiásását, vagy újbóli kiásását az 
önkormányzat elrendelheti a tulajdonos részére. Megállapíthatja az árokásás 
sorrendjét és időpontját. A tulajdonos szociális rászorultsága esetén az önkormányzat e 
munkákat nála elvégezteti 



(5) Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más 
elárusítóhely előtt járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság mentesítés mind 
nyitvatartási időben, mind azon túl a használó illetve a létesítményt  üzemeltető 
kötelessége. 

(6) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztántartását, kaszálását az önkormányzat 
az ingatlan tulajdonosa terhére és költségére elvégeztetheti. 

 
15/B. §      

 
A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében a 
várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon 
elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat köteles a rendszeres 
tisztántartásáról, továbbá az ott keletkezett hulladékok eltávolításáról gondoskodni. 
 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 
 

15/C. § 

(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat 
rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon élő bokroktól szükség szerint, de 
legalább évente kettő alkalommal (május 15-ig és augusztus 20-ig) megtisztítani, a 
szabad területet megművelni. A tisztítási kötelezettség vonatkozik a közút és az 
ingatlan közti területre is. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti 
közterület füvesítéséről, parkosításáról.   

(3) A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató 
létesítmények külső környezetrendezését az üzemeltetők kötelesek minden év május 
15-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek 
továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (elterelő, portál, cégtábla, stb.)  
karbantartásáról gondoskodni. 

(4) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a 
kirakatokat kötelesek tisztántartani és az üzlet profiljának, jellegének megfelelő áru 
bemutatására használni. 

(5) Azon személyek számára, akik idős koruk, betegségük, vagy tartós távollétük miatt 
nem tudják ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítani az önkormányzat térítés 
ellenében a fűkaszával végezhető kaszálási munkálatokat elvégzi. 

(6) A térítés mértéke:  
            3.000,- Ft/alkalom, amely maximum 250 m2   terület kaszálását tartalmazza, az e  
            feletti terület kaszálása további 12 Ft/ m2+ ÁFA. 
(7) A térítést az önkormányzat pénztárába kell befizetni.  
(8) A képviselő-testület a vízelvezetés biztonsága érdekében az árkok kaszálását fogja 

végezni az alábbi utcákban: 
 

- 67-es főközlekedési út mentén Mernye közigazgatási határán belül a belterületen 
- Dózsa Gy. utca végétől a József Attila utca végéig (a Petőfi utcán keresztül) mindkét 

oldalt 
- Ady Endre utca vasút felőli oldala 



- Táncsics utca bal oldala 
- Szabadság utca Latinka utcai kereszteződésétől felfelé 

 
2.§. 

 
A rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.  
 
Mernye, 2015. október 8. 
 
 

Kisfalusi András    Göndöcs Edina 
                                polgármester                                                          jegyző 



Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.18.) 
önkormányzati rendelete 
Hatályos:2016-01-01 -tól 
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.18.) 
önkormányzati rendelete 
a települési hulladékokról 
 

 

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

I.             Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1.            A rendelet hatálya 

 

1.§.        

 

A rendelet hatálya Mezőcsokonya község közigazgatási területére terjed ki. Ezen belül a 
rendszeres begyűjtéssel ellátott terület, a község teljes belterülete, szilárd hulladék esetében a 
közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanok tulajdonosaira. 

 

2.§.        

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
(a továbbiakban: hulladék) az elkülönítetten gyűjtött, valamint a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére. 

 



(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem 
tartozó hulladékra, azok elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékbirtokos köteles 
gondoskodni. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában az újrahasználati központ a lakosság által beszállított, 
használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 

(4) A rendelet értelmezése során a Ht., valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és 
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

 

3.§.        

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz minden birtokosára, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során 
hulladék, vagy szennyvíz keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék és a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtőjére, valamint kezelőjére. 

 

(2) A háztartási hulladék begyűjtője és kezelője a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által kiírt pályázat nyertesei, többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok lehetnek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására begyűjtő és kezelő csak az önkormányzat által 
kiírt pályázat mindenkori nyertese vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 
lehet. 

 

(3) Mezőcsokonya közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére és elszállítására 
kizárólagosan jogosult a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, 
Áchim A. u. 2.), kezelésére, ártalmatlanítására és hulladéklerakó üzemeltetésére 
kizárólagosan jogosult a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 
2.), amelyek közszolgáltatónak minősülnek. (a továbbiakban: közszolgáltató). 

 

(4) A közszolgáltató Mezőcsokonya közigazgatási területén a háztartási hulladékkal, a 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, 



illetőleg kötelezett a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött 
szerződése alapján. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosától, 
vagyonkezelőjétől vagy egyéb jogcímen használójától Táskai Kálmán, (Nagybajom, Mező 
utca 85.) vállalkozó gyűjti be, szállítja és helyezi el, illetve gondoskodik annak 
ártalmatlanításáról. A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. üzemeltetésében lévő 
Csökölyi Települési Szennyvíz, komplex szennyvíztisztító telepre vagy a Kutas Község 
Önkormányzat üzemeltetésében lévő kutasi kazettás szennyvíztisztító telepre köteles szállítani 
ártalmatlanítás céljából. 

 

(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, 
kezelője vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) és gazdálkodó szervezet az 
ingatlanán keletkező, felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról 
és ártalmatlanításáról a Ht. szabályai szerint, valamint az e rendelet szerinti közszolgáltatás 
útján, a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint köteles gondoskodni. 

 

 

II. Fejezet 

 

Települési szilárd hulladék 

 

2.  A közszolgáltatás tartalma 

 

4.§.        

 

A közszolgáltatás kiterjed: 

a) a természetes és nem természetes személy hulladékbirtokosok által, - a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére 
és elszállítására, ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, zöldhulladék, valamint 
az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását, 



b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy hulladékbirtokosoktól 
évi egy alkalommal történő összegyűjtésére, 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére. 

 

 

3. A hulladék elszállításának rendje 

 

5.§.        

 

(1)   Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. 

 

(2)  A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel 6.00 és 
este 20.00 óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(3)  A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról a közszolgáltató köteles 
az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

 

(4)  A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, a rendelet 2. 
mellékletében előírt gyűjtőedény típusokban lehetséges. 

 

(5) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 

a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 

b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 

c) a szerződés számát, 

d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  



 

(6)  A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

 

4. Lomtalanítás és zöld hulladék kezelése, elszállítása 

 

6.§.          

 

(1) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
jogszabályban előírt szabályaitól eltérő módon kezelni. 

 

(2) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött 
külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a 
helyben szokásos módon tájékoztatja.  A lomtalanítás során ingatlanonként maximum 1 m3 
nagydarabos, a heti elszállításokra rendszeresített edényzetbe a hulladék mérete miatt be nem 
férő hulladék kerül elszállításra. Ez nem lehet építési, bontási törmelék vagy veszélyes 
hulladék. 

 

(3) A 6.§ (6) bekezdés szerit nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési 
naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 



(5) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(6) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

 

5. A közszolgáltatási szerződés tartalma 

 

7.§.        

 

(1)  A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződés, – a Ht.-ben előírt kötelező adatokon túl – tartalmazza: 

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait, 

b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 

c) alvállalkozó igénybevételének módját, 

d) a zöldhulladék, a lomtalanításból származó lomhulladék, és az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék átvételére és elszállítására vonatkozó szabályokat, 

e) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, 

f) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer, a nyilvántartás, adatkezelés és 
adatszolgáltatás módját, 

g) a közszolgáltatás egyes ingatatlanokra vonatkozó, – e rendelet szerinti – 
szüneteltetésével kapcsolatos előírásokat, 



h) a szerződő felek által fontosnak tartott egyéb feltételeket. 

 

 

6. A hulladékbirtokos kötelezettségei és joga 

 

8.§.        

 

(1) A hulladékbirtokos köteles: 

 

a) a közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát, ezen rendeletben 
foglaltak és a 2. mellékletben meghatározott gyűjtőtípusok megjelölésével, 

b) természetes személy esetén: nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
személyi igazolvány számát és adóazonosító számát igazoló okiratokat bemutatni és az 
abban foglalt adatokat közölni, 

c) nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, 
valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt 
érdemlően megadni, valamint a közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni,   

d) gondoskodni a közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó, ezen rendelet 
alapján meghatározott méretű, darabszámú, ürítési gyakoriságú, megfelelő állapotú (nem 
törött, nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítőfülekkel rendelkező) szabvány 
gyűjtőedényről, 

e) a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható 
legyen, 

f) begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni, tartós közterületi elhelyezés 
esetén a közterület-használati megállapodást megkötni, 

g) a szállítás előtti nap 18 óra után a gyűjtőedényzetet, az f) pont szerint kihelyezni és az 
elszállítás napján bevinni, 

h) legkevesebb évi egy alkalommal a gyűjtőedényzet tisztításáról, fertőtlenítéséről 
gondoskodni, 

i)  a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 
elszállíttatására, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 



 

(2)  A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, úgy kell 
meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben 
tárolható legyen. 

 

 

9.§.        

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti 
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a 
közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

(2) A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe. A szünetelés feltétele, hogy az 
ingatlantulajdonos az ingatlan lakatlanságának tényét a Somogysárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal által igazoltassa. 

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési 
helyét, és anyja nevét. 

 

(5)  Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 



(6)  A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 

 

 

10.§.      

 

(1) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató 
heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a rendszeres szolgáltatás igénybevétele nem 
kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák 
meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

(2) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében idényjellegű 
szolgáltatásban is megállapodhat.  

 

(4) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. 

 

(5) A Hkr. 7.§. (1a) bekezdés, b) pontja szerinti lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használó természetes személy részére biztosítható 60 literes gyűjtőedényzet beszerzéséhez a 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adja 
ki. 

 

 

7. A közszolgáltató kötelezettségei és jogai 

 



11.§.      

 

(1) A közszolgáltató köteles a vonatkozó, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, 
jogszabályok és a közszolgáltatási szerződésben meghatározattak szerint a közszolgáltatást 
folyamatosan ellátni az alábbiak szerint: 

a) a felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel 
rendelkező hulladékbirtokostól a teljes belterületen a közszolgáltatást felajánlani, a 
természetes személytől és a nem természetes személytől a vegyes és elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani a tőle elvárható 
gondossággal, 

b) a gyűjtő edényben okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával 
köteles megtéríteni, 

c) a közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedény kiürítése után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani, 

d) a begyűjtés módjában beálló változásról a hulladék birtokosát előzetesen értesíteni 
(ünnepek esetén hirdetés útján), 

e) a megállapított közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokostól beszedni, 

f) igény esetén a nagyobb, - 2. melléklet szerinti - gyűjtőedény használatát, a 
hulladékbirtokosnak külön díj ellenében biztosítani. 

 

(2) A hulladék rendszeres begyűjtését a közszolgáltató a szállítási napokon 600 óra és 2000 
óra között köteles elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra 
esik, úgy a tevékenység a következő munkanapra tolódik el, ha a közszolgáltató a 
munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást. Az eltérő időpontról az érintett 
hulladékbirtokosokat a közszolgáltató hirdetmény útján tájékoztatni köteles. 

 

(3)  A közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának 
közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest 
hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat 
útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van. 

 

(4) A közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 

 



a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 
rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 

 

c) az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 

 

(5)  Az  önkormányzat a települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelése és 
ártalmatlanítására, a közszolgáltató a Kaposvár, Dombóvári út. 0324/24. hrsz-ú 
hulladékkezelő központját jelöli ki. Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat 
a közszolgáltató hulladékválogató és komposztáló létesítménybe köteles szállítani a hatályos 
közszolgáltatási szerződése alapján. 

 

(6)  Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
céljából közterületen helyezték el, és az edényzet vegyes vagy elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát 
képezi. 

 

 

8. A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai 

 

12.§.      

 

(1) A teljes belterületen található felépítményes ingatlanokon a vegyes és elkülönítettet 
hulladék gyűjtésére használt gyűjtőedény mérete természetes és nem természetes személy 
hulladékbirtokos esetében a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás 
megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell. 

 



(3) Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a 
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, 
egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos. 

 

(4) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért 
felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. 
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 

 

 

9. A hulladék elkülönített (szelektív) gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok 

 

13.§.      

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. Az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű 120 literes, 770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5)  A (3) és (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 



 

(6) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék edényzetének kezelésére és szállítására, e rendelet 
szerint, a vegyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. 

 

 

10. A közszolgáltatás díja 

 

14.§.      

 

(1)  A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a természetes személy és nem természetes 
személy, ingatlanhasználó, hulladékbirtokos kéthavonta köteles megfizetni a közszolgáltató 
vagy megbízottja részére. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a kötelezett, csekken, átutalással, vagy a 
közszolgáltató házipénztárában, készpénzben a számlán szereplő fizetési határidőig köteles 
kiegyenlíteni. 

 

(3) A díjhátralék behajtása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 
meghatározott eljárás keretében történik. 

 

(4)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját a Ht.-ban valamint a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezései alapján köteles megfizetni. 

 

 

III.          Fejezet 

 



Nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 

 

11. A közszolgáltatás tartalma 

 

15.§.    

   

A közszolgáltatás kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére, 
elszállítására és kezelésére. 

 

 

12. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

16.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 
készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a szolgáltató cég 
jelzését, nevét, címét időtálló módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell 
végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést 
megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését 
elvégezni vagy elvégeztetni a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a 
szennyezést okozó közszolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.  

 

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül, 
– az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 
elszállításáról. 



 

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 
egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába - a vonatkozó jogszabályi előírás alapján – 
nem engedhető. 

 

17.§.      

 

(1) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezésével összefüggő nyilvántartást úgy kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 
elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 
származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen, és köteles az ehhez 
kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 

 

(2) A közszolgáltató nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, 
szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni 
és azt a tárgyévet követő március 31-ig a képviselő-testületnek benyújtani. 

 

(3) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására az 
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által történt 
nyilvántartásba vétellel, 

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, 

c) a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

 

 

13. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

18.§.      

 



(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, – a külön jogszabályban meghatározott 
műszaki és közegészségügyi előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 
növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. § (3) 
bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e 
rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

 

 

14. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

19.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 

 



(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, 
számla alapján jogosult beszedni. 

 

(4) A közszolgáltatás díját késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 

20.§.      

 

(1) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek 
élet és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 
és a műtárgyainak állagát. 

 

(2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 
jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja 
annak elszállítását. 

 

(3) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) 
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási 
helyen szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 

 

 

21.§.      

 

Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy: 



a) az ingatlantulajdonos a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, 

b) az ingatlantulajdonos a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, 

c) a közszolgáltató a rendeletbe foglaltak alapján végzi-e a közszolgáltatást. 

 

 

15. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 

22.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt 
ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját, azaz a közszolgáltatás díját az 1. melléklet 
tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 20-ig kezdeményezheti a 
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 

 

16. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

        

23.§.      

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak, a közszolgáltatási tevékenység során 
megadni személyes adatait (nevét, születési dátumát, lakcímét, anyja nevét), mely adatokat a 
közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tart 
nyilván és kezel. 

 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 
anyja nevét. 



 

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 
összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni, köteles azokat betartani. 

 

(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat, – a behajtásra 
jogosult hatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

 

17. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

 

24.§.      

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

18. Záró rendelkezések 

25.§.      

 

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 (2)  E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti, Mezőcsokonya Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2014.(VII.1.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékokról. 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
1. melléklet a 9/2015. ÖR-hez  214.69 KB 
2. melléklet a 9/2015. ÖR-hez  205.04 KB 
 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/565/100466/138525/1450355460_1.%20melleklet%20a%209-2015.%20or-hez.pdf
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/565/100466/138525/1450355479_2.%20melleklet%20a%209-2015.%20or-hez.pdf






































Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati 
rendelete 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról  
 

 

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Mosdós 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Mosdós község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
melynek tevékenysége során települési hulladék képződik és a közterületek, ingatlanok 
tisztántartására. 

 

3. § 

 



A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 

        

2. Fogalmi meghatározások 

 

4. § 

 

(1)E rendelet alkalmazásában: 

 

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. Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest 
széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv 
tekintendő ilyen területnek. 

 

3. Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és 
a járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves vagy virágos) sáv, 
kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot. 

4. Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az 
útburkolat minőségétől. 

 

5. Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése, 
illetőleg pormentesítése. 

 

6. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

 

7. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése. 



 

(2) E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

II. fejezet 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

5. § 

(1) Mosdós Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi közszolgáltatás 
útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Mosdós község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti 1 alkalommal, 



b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése  a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 

g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT)  foglaltak szerint. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

 

6. § 

 

(1)  Mosdós község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 
közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Mosdós Község Önkormányzata is.  

 

 (2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. 

 



(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

 

7. §. 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  

 

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 

 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 



 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Ifjúság utcához bevezető közben és ABC mögött) 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése 
alól nem mentesíti. 

 

 

7. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 

 

9. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 



 

8. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

 

10. § 

 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó 
edény űrméretét. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.(továbbiakban: Koordináló Szerv)  a számlázáskor érvényesíti. 

 



(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

 

 (9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 

(10) Az ingatlanhasználó  télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 



rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

(6)Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni. 

            

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

 

9. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

 

12. § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 



ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 
1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(4)A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem 
fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag 
akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig azt  jogszerűen használta. 

 

 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan 
csak közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

 

(7)A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

 

13. §. 

 

(1)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

 



(2)A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

 

(7)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

(8)A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(9)A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

 

(10)A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 



10. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

 

14. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással, a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

 

(3)Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

15. §. 

 

(1)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

 

(2)A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 
változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó  a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 



 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak  szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Mosdósi 
Kirendeltségén, Mosdós Kossuth u. 1/a. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a 
közszolgáltató székhelyén lehet beadni. 

 

 

11. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

 

16. §. 

 

(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3)A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 



(5)A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

III. fejezet 

Közterületek rendje 

12. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása  

 

17. § 

 

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni . Ezen belül: 

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek 
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak, 

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar-és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia. 

 

(2) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott személy 
köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen) az ingatlanokkal (építési 
telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, 
gyommentesítéséről, 

b)  a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai  tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 

c)  telekingatlanáról a gyalogjárda vagy az úttest terében benyúló fölé nyúló ágak és bokrok, 
egyéb növényzet nyeséséről, vágásáról, 

d) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról, 

e) a  járdán a felburjánzott zöld növényzet (gaz) - a burkolat rongálása nélküli -  irtásáról, 

f)  hó- és síkosság-mentesítésről, 

g) közterületen lévő árok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 



h) járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban – és tisztántartásáról. 

 

13. A kereskedelmi, a vendéglátó-ipari,   a szolgáltató egységek 

 és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége 

 

18 §. 

 

(1) A szórakoztató, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt, továbbá az 
egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve)  a nyitva tartás ideje alatt –
ettől eltérő megállapodás kivételével- a használó köteles: 

a) tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani,  

b) télen síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást reggel 7 óráig elvégezni, 

c) gyommentesítésről, kaszálásról gondoskodni. 

 

 (2) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények 
bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község 
más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, megfelelő, 
az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikktartó) elhelyezni 
és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről 
rendszeresen naponta gondoskodni. 

 

(3) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – 
közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően 
köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani. 

 

19. §. 

 

(1)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán 
tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

 



(2)Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények 
ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és 
a végrehajtást ellenőrizni. 

 

(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) 
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 
tisztán tartani, a keletkező hulladékot elszállítani. 

 

14. Építkezési, bontási, felújítási munkálatokat végzők kötelezettségei 

20. §. 

 

(1) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az 
építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés 
indokolatlanul ne keletkezzen. 

 

(2) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. 
Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt 
törmeléklerakó helyre kell szállítani, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül. 

 

(3) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén 
(az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés 
lehetőségét  köteles biztosítani. 

 

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a 
tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli. 

 

(5) Közterületen építési , bontási anyagot a közterület tulajdonosának hozzájárulásával, az 
abban meghatározott  területen, az hozzájárulásban megjelölt módon és időtartamig szabad 
tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely 
közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

 

(6) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb. ) felbontása csak a közút kezelőjének a 
hozzájárulásával lehetséges. 



 

(7) A közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

 

15. Hó-, és síkosság-mentesítés 

21.§. 

 

(1) A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát 
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) 
csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően 
napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló, szerves, vagy burkolatra káros 
anyag nem alkalmazható. 

 

(2) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka 
és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a 
járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad 
terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon. 

 

(3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos 
elhelyezni: 

a) útkereszteződésben, 

b) úttorkolatban (8 m-en belül), 

c) kijelölt gyalogátkelő helyen, 

d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, 

e) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé. 

 

16. Önkormányzat kötelessége 

22. § 

 

Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában lévő: 



a) utak (helyi közutak) tisztántartásáról, 

b) közterületek tisztántartásáról, 

c) középületek tisztításáról , 

d) zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartásáról, gondozásáról. 

 

IV. fejezet 

Közterületek tisztántartása 

17. Közterületek tisztántartása 

 

23.§. 

 

(1) A  község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 

 

(2) A közforgalom céljára szolgáló területek (megállók,  parkok, játszóterek stb.) 
berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó 
berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos. 

 

(3) Közterületet nem rendeltetésszerűen használni csak a közterület 
tulajdonosának    hozzájárulásával lehet (pl. árusítás, építési törmelék tárolása, gépjármű 
tárolása). 

24 §. 

 

(1) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos. 

 

(2) A község rendezési tervében kijelölt zöldterületein, játszótéren gépjárművel 
ráhajtani,  parkolni tilos. 



 

(3) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen tilos. 

 

(4) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik – sárfelhordás- , vagy a 
szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a 
jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról 
gondoskodni. 

 

(5) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák 
elhárítását célzó javítást. 

 

(6) Lakóházhoz tartozó udvarban az (5) bekezdésben foglalt munkálatokat úgy kell végezni, 
hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön, a környezetet ne szennyezze. 

25.§. 

 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. 

(2) Tilos építményeket, kerítéseket, élőfákat, közhasználatú épületeket bármilyen felirattal 
megrongálni. 

(3) Az épületeken, egyéb létesítményekben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles 
eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az 
így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

 

18. Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzése 

 

26. § 

 



(1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését amennyiben a 
jogszabály másként nem rendelkezik a jegyző és a környezetvédelmi hatóság – szükség esetén 
képviselő-testület -  bevonásával ellenőrzi. 

 

(2)  E rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos 
jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az önkormányzat közszolgáltatásra 
kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 
történik . 

 

V. fejezet 

Zöldhulladék ártalmatlanítása 

19. Zöldhulladék 

 

27.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 

 

(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

 



(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre. 

 

28.§ 

 

(1) A zöldhulladékok   égetése szélmentes időszakban az alábbi 
szabályok  betartásával  történhet: 

 

a) telken belül úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés 
hősugárzást kárt ne okozzon, 

b) szomszéd területétől legalább 2 méteres távolságra, 

c) környezetére tűz és vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, 

d) a zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot, gumit valamint vegyszereket. 

 

(2) Megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot lehet égetni az alábbiak szerint: 

a) az égetést csak cselekvőképes személy végezheti, 

b)  keddi és pénteki napokon , 

c)  az égetést úgy kell abbahagyni vagy befejezni, hogy az esti sötétedésig elegendő idő álljon 
rendelkezésre a tűz biztonságos eloltásához,  

d) tüzet felügyelet nélkül nem lehet otthagyni, a parázs eloltásáról az égetés végeztével 
intézkedni kell. 

 

(3) A vonalas létesítmény – közút, vasút, töltés, árok, bevágás mentén - a létesítmény 
tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos. 

 

(4) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett  a közút tengelyétől számított száz méteren 
belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. 



 

(5) A (4) bekezdésben foglalt távolságon kívül égetni a rendeletben meghatározott szabályok 
szerint lehet, úgy, hogy a közúton a láthatóságot nem csökkenti.  

 

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

. fejezet 

                 Záró rendelkezések 

29. § 

 (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mosdós Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a települési  hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a település tisztaságáról. 

 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

Keresztes József                                                        Patakiné Kercsó Szilvia 

polgármester                                                                             jegyző  

Kihirdetve: 

Mosdós, 2018. február 15. 

                                               

                                                           Patakiné Kercsó Szilvia 

                                                           jegyző                                          
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Megnevezés méret 
1. melléklet 14.89 KB 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/402/198496/278572/1518948407_1.%20melleklet_mosdos.docx


4. számú melléklet 
a Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 30-án 17.oo órai  

kezdettel tartott ülésén készült jegyzőkönyvhöz 
 

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
 

8/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete  
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el. 

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (l) A rendelet területi hatálya Mozsgó község közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott ingatlanokra terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint 
ingatlanhasználónak minősülnek (a továbbiakban: ingatlanhasználó). 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező 
települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint az erre vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására. 
 

2. A közszolgáltatás tartalma 
 

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi 
tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött 
települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására, ideértve a 
háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék összegyűjtését és elszállítását is, 
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére 
illetve átvételére és elszállítására, 
c) a Közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött 
vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtésére és elszállítására, 
d) az elhagyott illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és a hulladék kezeléséről való gondoskodásra, 
e) az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról való gondoskodásra és 



Í) hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények 
eszközök és berendezések üzemeltetésére, beleértve a rekultivált hulladéklerakó esetében a 
rekultivációt követő utógondozási feladatok ellátását. 
 

3. A közszolgáltató megnevezése 
 

3. § Mozsgó község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: a Dél-
Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7632 
Pécs. Siklósi u. 52. sz. továbbiakban: (Közszolgáltató). 
 

II. Fejezet 
 

A közszolgáltatás ellátása 
 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

4. § ( l) A hulladék begyűjtésének. elszállításának rendje: a Közszolgáltató, 
a) hetente egy alkalommal végzi a gyűjtőedénybe - amely az ingatlantulajdonos által 
kiválasztott 70 vagy 120 liter űrmértékű - gyűjtött települési hulladék begyűjtését és 
elszállítását. 
b) az elkülönített gyűjtést szolgáló gyűjtősziget konténereinek ürítéséről minimum havonta 
egy alkalommal gondoskodik, 
c) évente egy alkalommal, az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást 
végez, 
(2) A hulladékgyűjtő udvarokon elhelyezhető hulladék maximális mennyisége ingatlanonként 
250 kg nem veszélyes hulladék negyedévente. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha az útvonal és az időpont változik, arról a 
Közszolgáltatónak kell az ingatlanhasználót értesítenie. Amennyiben a járatnapok 
munkaszüneti napra esnének a Közszolgáltató jogosult a járatokat átszervezni a szolgáltatás 
pótlása érdekében. 
Az átszervezés tényről a Közszolgáltató az Önkormányzatot előzetesen tájékoztatja, vele 
egyeztet, majd az ingatlanhasználókat értesíti. 
(4) A gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján az edény mellé a 
Közszolgáltató által külön díjazás ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsákokban is ki lehet 
helyezni, melynek elszállítási és kezelési költségét a zsák ára tartalmazza. 
 

5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei  
 

5. § (l) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 
(2) A begyűjtés és szállítás során kiszóródó hulladék összegyűjtése a Közszolgáltató feladata. 
(3) A Közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és az így begyűjtött hulladék kezelésére az 
Önkormányzat külön megrendelése alapján külön díjazás fejében köteles. 
(4) A gyűjtőedényben a Közszolgáltató által okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen 
köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében 
eljáró személyeknek felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles a javítási 
munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. 



(5) A Közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napjairól a lakosságot a helyben 
szokásos módon az Önkormányzaton keresztül, az Önkormányzat közreműködésével, 
előzetesen tájékoztatni köteles. 
 
6. § (1) A Közszolgáltató az alábbi esetekben jogosult megtagadni a hulladék elszállítását  
a)   az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedények kihelyezése esetén; 
b)   ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag került 
elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, 
elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, 
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó 
alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása 
során veszélyezteti a környezetet; 
c)   a hulladék nem a szabályos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt 
jelzett zsákban kerül kihelyezésre; 
d)   a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás 
veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény); 
e)   ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon 
többlethulladék került kihelyezésre; 
f)   amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának 
hiánya, illetve sérülése esetén. 
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 
értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a 
megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e 
kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz 
eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék 
elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. 
Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a 
Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti. 
 
7. § (l) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról a Közszolgáltató, a gyűjtőszigetek és 
környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság-mentesítésről az Önkormányzat gondoskodik. 
(2) A lomtalanítás körébe tartozó hulladékról a Közszolgáltató köteles megfelelő, a 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló módon értesíteni az érintett 
ingatlanhasználókat. 
 

6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 

8. § ( 1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék elhelyezéséről az e 
rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 
Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a 
Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 
(2) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezésétől számított 15 napon 
belül, írásban a Közszolgáltatóhoz köteles bejelenteni. 
(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 
A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat, és a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot a 
szállítási napon reggel 7 óráig kell közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető helyre elhelyezni. 



A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat és a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot 
legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre. 
(4) A települési 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 ürítéskor ne szóródjon, 
valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák és a lomtalanítás körébe vont települési hulladék nem 
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. Ha a gyűjtőedényben olyan 
nedves hulladékot helyeztek el, amely a gyűjtőedényben összetömörödött vagy befagyott 
vagy, a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet 
kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt 
használhatóvá tenni. 
 
9. § (1) Az Önkormányzat által használt biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használta 
miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzatnak haladéktalanul 
bejelenteni, adott esetben megtéríteni.. 
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó saját maga által megvásárolt hulladéktárolót alkalmaz, 
de a hulladéktároló a gépi ürítésre alkalmas, a Közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi, 
díjszámlázás azonban az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladéktárolóhoz legközelebb 
álló felajánlott 70 vagy 120 literes gyűjtőedény méret alapján történik. 
 
10. § (1) Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban 
bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A 
változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig 
a Közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 
11. § (1) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére 
egész évben kötelezett ingatlanhasználó számára – a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év 
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, 
és az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 
munkanappal bezárólag – a Közszolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél 
vagy e-mail formájában bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a 
meghatalmazott jogosult. 
(3) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés – 8 
nappal a szüneteltetés lejárta előtt – írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail 
formájában megismételhető. 
(4) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A 
szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetést 
visszavonni. 
(5) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a 
Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a 
Közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában 
bejelenteni. 
 
 



7. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

12. § A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: 
a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, 
b) a szerződés tárgyát. 
c) a közszolgáltatás időtartamát, 
d) a teljesítés helyét, 
e) a gyűjtőedények típusát és darabszámát, 
f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, 
g) a felek jogait és kötelezettségeit. 
h) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, 
i) a szerződés megszűnésének, felmondásának feltételeit. 

 
8. A személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések 

 
13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével. 
(2) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a kezelt adatokat köteles 
megsemmisíteni. 
(5) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra 
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 
 
 

9. A közszolgáltatás díja 
 

14. § (1) A Közszolgáltató az általa alkalmazott hulladékgazdálkodási díjról szóló 
tájékoztatást köteles a helyben szokásos módon közzétenni. 
(2) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott 
szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni. 
(3) A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult 
felszámítani a közszolgáltatási díjfizetését késedelmesen teljesítő ingatlanhasználóval 
szemben. 
(4) Az ingatlanhasználót terhelő közszolgáltatási díj hátraléka adók módjára behajtható 
köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási szabályait a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 52. §-a szabályozza. 
 

10. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 
 
15. § (1) Avart és kerti hulladékot – vasárnap kivételével – naponta 11.oo órától 18.oo óráig 
szabad nyílt térben égetni. 



(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). 
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(5) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 
(7) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 
igénybe vehető. 
(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
(9) Állati tetemek, állati hulladékok égetése tilos. 
  

III. Fejezet 
 

11. Záró rendelkezések 
 

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 8/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról, valamint a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
 
 
 
Mozsgó, 2015. április hó 30. nap 
 
 

 
  Kovács Zsolt     Dr. Szilas Tamás 
  polgármester              jegyző 

 
Kihirdetve: 2015. május 11. 
 
Mozsgó, 2015. május 11. 
 
    Dr. Szilas Tamás 
             jegyző 

 











  Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2016-02-01 -tól 
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a hulladék felhasználás egyéb kérdéseiről 
 

Nagybajom Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.          §. 

 

A rendelet hatálya Nagybajom Város közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban érintett személyekre terjed ki. 

 

2.          §. 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-
Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., a hulladék 
kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.  (együtt a továbbiakban feladatkörükben 
közszolgáltató) végzi. 

 

(2) A közszolgáltató, külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

 

(3) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII.301.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól  szóló 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

 



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a 
zöldhulladék ártalmatlanítása 

 

3.          §. 

 

(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 

(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig 

 

 

 

 

4.          § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2)A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napon megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja, illetve a (7) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 



 

(5)A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

(7)Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanítását Igal Város Önkormányzatának 4/2015. 
(IV.10.) önkormányzati rendeletében szabályozott módon lehet elvégezni. 

 

5.          §. 

 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2)Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra  rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 80 illetve 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedénybe gyűjti, melynek használata 
kötelező. 

 

(3)A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági 
és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

 

(4)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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gép ürítést ne akadályozza. 

 

(5)A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 



ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

6.          § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2)Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a közterület 
térítésmentes használatára szerződést kötni. 

 

(3)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán 
tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(4)A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 

1. az ingatlanhasználó nevét, címét, 
2. gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
3. a szerződés számát, 
4. a gyűjtőedény ürítési helyét. 

 

(5)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

7. §. 

 

(1)A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 
anyja nevét. 



 

(2)Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési 
helyét, és anyja nevét. 

 

(3)A települési hulladékot a közszolgáltatási szerződésben megállapított szállítási napokon 
elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

Lakóövezetben hetente 1 alkalommal szerdai napokon, 52 alkalom évente. 

Üdülőövezetben hetente 1 alkalommal május 1-től – október 31-ig szerdai napokon. 
Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt 
hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az 
ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési 
naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(4)Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(5)A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) 
bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

 

(6)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr. 7. §. (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

 

(7)Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(8)A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 

 



(9)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. 

Ha a szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó 
ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szünetetetés idejére már 
kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, 
utólag írja jóvá. 

 

8.          §. 

 

(1)A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2)Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3)Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(4)Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(5)Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(6)A (4) – (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

 



9. §. 

 

(1)A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződés jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza 
létre. 

 

(2)A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és szabványos felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

 

(3)Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi el a rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, 
igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú  nylonzsákban 
szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. 

A 120 literes nylonzsákot a közszolgáltatótól térítés díj ellenében lehet igényelni. 

 

(4)Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság mentesítésre 
alkalmas anyaggal felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön. 

 

10. §. 

 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

A keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. 

Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel szervezetekkel közös gyűjtőedényt 
használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó 
szervezetek által közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok 
összegénél. 



 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – 
közszolgáltató szállítja el. 

 

(3)Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni. 

 

11. §. 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33. Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3)A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen elhelyezni. 

 

(4)A település hulladék lehelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(5)A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, az Önkormányzattal egyeztetve. A gyűjtés 
helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 



 

12. §. 

 

(1)A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában, készpénzben, a 
számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

 

(3)A díjfizetés időszaka egy naptári év. 

 

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

 

(5)Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

 

A zöldhulladék ártalmatlanítása 

 

13. § 

 

(1) A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

 

(2)A belterületen a zöldhulladék égetése az alábbi időpontokban engedélyezett: 

 

Május 1. és szeptember 30. között szerdán és szombaton 8.00 órától 17.00 óráig. 

Október 1. és április 30. között szerdán és szombaton 10.00 órától 15.00 óráig.  



 

(3) Külterületen  az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

 

(4) Aki az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, 
hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható. 

 

(5) A bírság összegére a mindig hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladékgazdálkodási 
bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. 
(XII.21.) Korm. rend szabályai vonatkoznak. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

14.§ 

 

(1)  Ez a  rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a 3/2015. (III.25.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a 
köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet. 

 

Nagybajom, 2016. február 1. 

 

 

 

 

Czeferner Józsefné                                                 dr. Schütz Nikolett    

     polgármester                                                                   jegyző 



 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

Nagybajom, 2016. február 1. 

 

 

 

 

                                                                                                          dr. Schütz Nikolett    

                                                                                                                      jegyző 

 

Melléklet a 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok a lakosság körében:                 Gazdálkodó szervezetek, intézmények: 

 



50 literes (DIN)                                                                     50 literes (DIN) 

60 literes (DIN)                                                                     60 literes (DIN) 

70 literes (DIN)                                                                     70 literes (DIN) 

80 literes (DIN)                                                                    110 literes (DIN) 

90 literes (DIN)                                                                    120 literes (DIN) 

110 literes (DIN)                                                                   240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                                   360 literes (DIN) 

240 literes (DIN)                                                                   770 literes (DIN) 

360 literes (DIN)                                                                   1100 literes (DIN) 

770 literes (DIN) 

1100 literes (DIN) 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



Nagyberki község képviselő testületének 16/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2017-11-24 -tól 
Nagyberki község képviselő testületének 16/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékgazdálkodásról 
 

Nagyberki község képviselő-testületének    16/2017 (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Nagyberki Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 



(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 



(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 



az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. §  

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 



(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 



(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő 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. 

15. § 

 



(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

 (2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

Záró rendelkezések 

16. § 

 (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2016.(I.25.) számú 
önkormányzati rendelet. 

Nagyberki, 2017. nov. 23. 

 

Deák Gyula                                                   Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit 

polgármester                                                       jegyző 

Kihirdetve: 

2017. nov. 23.  21 óra 20 perckor. 

                                               Kaposvölgyiné jegyző 





































 

       
Nagyhajmás község képviselő testületének 7/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2016-07-01 -tól 
Nagyhajmás község képviselő testületének 7/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete 
A köztisztaságról, valamint a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak igénybevételéről 
 

Nagyhajmás Község  Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

7/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

a köztisztaságról, valamint a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

szóló 6/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagyhajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a 2012.évi CLXXXV. törvény 35. §-a alapján Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény . 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A köztisztaságról, valamint a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2003.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdésében szereplő „Kaposvári Városgazdálkodási 
Rt.” szövegrész helyébe a „Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.” szövegrész lép. 

 

2.§ 

 



Az Ör. 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Nagyhajmás Község Önkormányzata mentesíti az ingatlanhasználókat a 
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, a díjakat Nagyhajmás Község 
Önkormányzata fizeti meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. részére. 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 

 

Nagyhajmás , 2016. június  29. 

 

 

 

Molnár Norbert dr. Morvay Klaudia 
polgármester jegyző 

ZÁRADÉK 

 

A rendelet kihirdetve. 

Mágocs, 2016. június 30. 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden 
jogot fenntart!  
 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed0dr9eo8dt3ee8em7cj0bx5cd2cb7cd4cd1bw6i
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed0dr9eo8dt3ee8em7cj0bx5cd2cb7cd4cd1bw6i


Nagykorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.20.) 
Hatályos:2018-02-20 -tól 
Nagykorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.20.) 
Nagykorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II. 20.) önkormányzati 
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
 

Nagykorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Nagykorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában és a 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

1. §  

 

A rendelet hatálya Nagykorpád közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban érintett személyekre terjed ki. 

2. § 

 

1. Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a hulladék kezelését, ártalmatlanítását 
és a hulladéklerakó üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (együtt 
továbbiakban: közszolgáltató) végzi. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés tartalmi elemeire a Ht. 34.§.(5) bekezdése, valamint a közszolgáltató 
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013.(VIII.28.) Korm.rendelet 4. §-a az irányadó. 

 

2. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén (Kaposvár és 
116 település) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenységét. A Társulással 
kötött szerződés alapján ellátásra kerül a szerződésben meghatározott 
hulladékgyűjtési, valamint a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetési feladatai. 



Név: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. 

KÜJ szám: 103212759 

Ktj szám: 100342427 

Statisztikai számjel: 247771351-3811-572-14 

 

3. A közszolgáltató, a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, a 
lakásszövetkezet külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben 
meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a 
közszolgáltatást igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve. 

 

4. A rendelet alkalmazásában az újra használati központ a lakosság által beszállított, 
használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 

5. A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell 
alkalmazni. 

3. § 

 

1. A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 

2. A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületéről történő elszállításról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő 
edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

4. § 

 



1. Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban sajkát ingatlanában 
gondoskodik. 

 

2. A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja. 

 

3. A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben gyűjti. 

 

4. A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

5. A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve 
helyezheti ki. 

 

6. A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

5. § 

 

1. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő 
méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

2. Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot –a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 
770 literes, vagy 110 literes, szabványos kék színű gyűjtőedénybe gyűjti, melynek, 
használata kötelező. 

 



3. A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

 

4. 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

5. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz 
állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

6. §  

 

1. Az ingatlan használó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a 
közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 
óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A 
közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

2. Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a 
közterület térítésmentes használatára szerződést kötni. 

 

3. A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének 
tisztántartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

4. A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 

a. az ingatlanhasználó nevét, címét, 



b. gazdálkodószervezetnél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c. a szerződés számát 
d. a gyűjtőedény ürítési helyét. 

 

5. A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a 
gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége. 

7. §  

 

1. A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és 
idejét, anyja nevét. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az 
ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok 
ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és 
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás 
kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

 

2. Az ingatlannal rendelkező vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

3. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és 
tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 

 

4. A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

5. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A 
bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék 
becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatásit igénybe 
vevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. 



 

6. Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy ( szerda), az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot két hetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás 
igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a 
szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a 
tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely 
tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

7. Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli 
szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

8. A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) 
bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

 

9. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7.§-ának figyelembe vételével választja ki. 
A Hkr. 7.§ (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

 

10. Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrmértében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

11. A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 

 

12. Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 
nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a 
szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. a 
szünetelés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a számlákkal való 
igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 



8. §  

 

1. A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

2. Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetők el. 

 

3. Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és 
hulladékgyűjtő szigeten helyezheti el. Hulladékgyűjtő sziget helye: 7545 
Nagykorpád, Kossuth u. 2/A (ÁFÉSZ bolt melletti terület) 

4. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém 
hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

5. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

6. A (4)-(5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

9. §  

 

1. A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza 
létre. 

 

2. A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsákban van elhelyezve. 

 



3. Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között 
létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a 
közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el. Ebben az esetben a közszolgáltató a 
hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot 
igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a 
szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. 

 

4. Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 
1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság 
mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása 
akadályba ne ütközzön. 

 

10. § 

 

1. A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös 
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a 
közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

 

2. A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – 
a közszolgáltató szállítja el. 

 

3. Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 

11. § 

 

1. Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanya-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban 
(Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 



hrsz.-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által 
történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 

2. Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

 

3. A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz.-ú hulladékkezelő központban kialakított 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

4. A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

 

5. A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor, és egyéb 
feleslegessé vált ingóság elszállítása évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítás a közszolgáltató végzi, a Városgondnoksággal egyeztetve. A 
gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékozatni 
kell. 

 

12. § 

 

1. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

2. A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában, 
készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 
15 nap. 

 

3. A díjfizetés időszaka egy naptári év. 

 



4. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla 
alapján, kéthavonta köteles megfizetni. 

 

5. Késedelmes fizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására 
jogosult. 

13. §  

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 
Nagykorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

 

Nagykorpád, 2018. február 15. 

 

                 Szabó Zoltán                                                             Nagy Balázs 

                 polgármester                                                                 jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése 2018. február 20. napján megtörtént. 

                                                                                                          Nagy Balázs 

                                                                                                              jegyző 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
1. sz. melléklet 36.5 KB 
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2015. 11. 11-től hatályos állapot 
 

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról 

 
Orci község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Orci község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet 
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 
körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 
 

(1) A rendelet célja, hogy Orci község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az 
ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak 
megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony 
hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a 
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól 
tartózkodni. 

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 
(haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a 
használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni. 

(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik. 
 

2. §1 
 

A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 
 

II. Fejezet 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
3. § 

 
(1) A község területén lévő ingatlanok  tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 

használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

                                                             
1 Módosította: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től.  
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(2) Az önkormányzati tulajdonú közpark, köztemető, közterek rendszeres tisztántartásáról, 
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 
burkolatú utak tisztántartásáról  (hóeltakarítás, síkosságmentesítés), szeméttárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a 
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített 
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és 
más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani 
függetlenül attól, hogy a  szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség 
kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel 
kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 
hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, 
sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a 
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

 
4. § 

 
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, az úttesthez tartozó padka részen a 
kismértékű szennyeződés (mezőgazdasági termék, termény, növényi száradék) - az 
ingatlan előtti (melletti) szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, 
illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés 
alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. Szennyvíz, csapadékelvezető árokba, 
csapadékcsatornába való vezetése tilos. 

(4)  A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 

 
5. § 

 
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az 

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni 
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 
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(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 
keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad 
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a körjegyző valamint 
az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének 
hozzájárulásával lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán 
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet 
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és 
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve 
elszállítani. 

6. § 
 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon 
szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője 
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, 
a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 
tisztítani. 

7. § 
 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy 
kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos! 

8. § 
 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. 
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját 
költségén eltávolítani. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az 
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon 
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is 
gondoskodni. 

9. § 
 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó-
helyek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése 
érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy 
egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos. 
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(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet  
elhelyezni. 

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 
veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet 
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos! 

(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtárolóba, dögfeldolgozóba 

szállítani, szállítatni. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - 
az önkormányzatnál azonnal be kell jelenteni. 

 
10. § 

 
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, 

magántulajdonú forgalomból kivont (üzemképtelen) járművek tárolása közterületen  
tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék 
gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségén elszállítatni.          

 
11. § 

 
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 

járdára ne csorogjon. 
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezni tilos! 

 
12. § 

 
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

- a gyalogos közlekedési útvonalon, 
- az útkereszteződésben, 
- az úttorkolatban, 
- a kapubejárat elé, annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda 

között, 
(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 
takarítani. 

 
III. Fejezet  

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 
13. §2 

 
                                                             
2 Módosította: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
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(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

(2) Orci község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szervezett összegyűjtését, 
és ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás (továbbiakban: 
közszolgáltatás) keretében a közszolgáltatás ellátására meghirdetett pályázatot elnyerő, az 
önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. (DDH Kft.) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. (továbbiakban: közszolgáltató) 
biztosítja. 

(3) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója 
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe 
venni. 

(4) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 
14. §3 4 

 
(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 

gondoskodik. 
(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 

zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposztált 
zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti. 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 

 
15. §5 6 

 
(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő 

szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület 
                                                             
3 Módosította: 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2012. május 1-től.  
4 Módosította: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
5 Módosította: 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2012. május 1-től. 
6 Módosította: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
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szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz 
állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 
16. §7 

 
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a 

közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 
óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A 
közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének 
tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége.  

(3) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d.) a gyűjtőedény ürítési helyét.   

(4) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(5) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a 
gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége. 

 
16/A §8 

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 

érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és 
idejét, anyja nevét. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A 
bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék 
becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást 
igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét. 

(3) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
közszolgáltató heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás 
igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a 
szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a 
tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely 
tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre 
                                                             
7 Módosította: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
 
8 Beiktatta: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
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csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli 
szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.  

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás kötelező igénybevételére nem kötelezettek esetében 
idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr.    7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszolgáltató már a 
legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő számlázáskor érvényesíteni. 

(7) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 
nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a 
szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A 
szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a számlákkal való 
igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 
16/B §9 

 
(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 

közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 
(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 

hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a 
hulladékgyűjtő szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém 
hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 
16/C §10 

 
(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 

közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének 
ténye hozza létre. 

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

(3) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között 
létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a 
közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembe vételével. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 

                                                             
9 Beiktatta: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
10 Beiktatta: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
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rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 
120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált 
gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsák díja 300 Ft/db, mely az 
általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

(4) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, 
síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása 
akadályba ne ütközzék. 

(5) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös 
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a 
közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

(6) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – a 
közszolgáltató szállítja el.  

(7) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 
16/D §11 

 
(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 

növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. 
hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 hrsz-ú hulladék-
kezelő központban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az 
alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet.  

(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót 
kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve. A 
gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell. 

 
16/E §12 

 
(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.  
                                                             
11 Beiktatta: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
12 Beiktatta: 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 10. §-sa. Hatályos: 2015. november 11-től 
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(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában 
készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 
15 nap. 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla 

alapján, negyedévente köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására 

jogosult. 
 

IV. Fejezet 
 Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 
17. § 

 
(1) 13 
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (PVC, gumi, veszélyes hulladék). 
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 
igénybe vehető. 

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
(8) 14Az avar, a kerti, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 

téri égetésére Orci község belterületén minden szerdán és szombaton 12 és 17 óra között 
kerülhet sor. Az égetés akkor tekinthető befejezettnek, ha a tűznek már parazsa, vagy 
füstje nincs. Amennyiben 17 órára a tüzelés nem fejeződik be, a tüzet el kell oltani oly 
módon, hogy füst-kibocsátás már ne legyen. 

 
18. § 

 
A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község 
területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 
 

V. Fejezet 
 A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 
19. §15 

 
VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

                                                             
13 Hatályon  kívül  helyezte a 6/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 11. §-sa. Hatálytalan: 2015. november 
11-től 
14 Beiktatta: 13/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2011. szeptember 1-től.  
15 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet  18. § c) pontja. Hatálytalan: 2012. május 

1-től  
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19/A §16 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
20.§ 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2000.(IV. 12.)  sz. önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
     
Orci 2007. október 8.    
   
 
                                    Gerencsér György  s.k                      Sovák Lajos s.k 
                                            körjegyző                                   polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2007. október 11.  
 

                        Gerencsér György s.k  
                        körjegyző 
 
 

 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. november 12.   
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Beiktatta: 8/2009. (VIII. 25.) Önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2009. október 1-től 
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melléklet a 14/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez17 
 

 
1. A szabványos tároló gyűjtőedény 
 
Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, mely térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak.  
 
2. Használható típusok a lakosság körében:  
 

a) 50 literes (DIN)  
b) 60 literes (DIN)  
c) 70 literes (DIN)  
d) 80 literes (DIN)  
e) 90 literes (DIN)  
f) 110 literes (DIN)  
g) 120 literes (DIN)  
h) 240 literes (DIN)  
i) 360 literes (DIN)  
j) 770 literes (DIN)  
k) 1100 literes (DIN) 

 
3. Használható típusok a gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:  
 

a) 50 literes (DIN)  
b) 60 literes (DIN)  
c) 70 literes (DIN)  
d) 110 literes (DIN)  
e) 120 literes (DIN)  
f) 240 literes (DIN)  
g) 360 literes (DIN)  
h) 770 literes (DIN)  
i) 1100 literes (DIN) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Beiktatta: 5/2015.(XI. 10.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos: 2015. november 11-től. 
 



















  Pálmajor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016 .(II.5.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2016-02-06 -tól 
Pálmajor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016 .(II.5.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a hulladék felhasználás egyéb kérdéseiről 
 

Pálmajor Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.          §. 

 

A rendelet hatálya Pálmajor Község közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban érintett személyekre terjed ki. 

2.          §. 

 

(1)Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-
Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., a hulladék 
kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.  (együtt a továbbiakban feladatkörükben 
közszolgáltató) végzi. 

(2)A közszolgáltató, külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

(3)A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII.301.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól  szóló 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a 
zöldhulladék ártalmatlanítása 

 

3.          §. 



 

(1)A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

(2)A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

4.          § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2)A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napon megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja, illetve a (7) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti.  

(3)A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(4)A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

(5)A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6)A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7)Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanítását Pálmajor Község Önkormányzatának 
4/2015. (IV.10.) önkormányzati rendeletében szabályozott módon lehet elvégezni. 

 

5.          §. 

 

(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2)Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra  rendszeresített, az 



ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 80 illetve 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedénybe gyűjti, melynek használata 
kötelező. 

(3)A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági 
és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. 
Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4)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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gép ürítést ne akadályozza. 

(5)A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

6.          § 

 

(1)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2)Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a közterület 
térítésmentes használatára szerződést kötni. 

(3)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán 
tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

(4)A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 

1.     az ingatlanhasználó nevét, címét, 

2.     gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 

3.     a szerződés számát, 

4.     a gyűjtőedény ürítési helyét. 



(5)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

7. §. 

 

(1)A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 

anyja nevét. 

(2)Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési 
helyét, és anyja nevét. 

(3)A települési hulladékot a közszolgáltatási szerződésben megállapított szállítási napokon 
elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. Lakóövezetben hetente 1 
alkalommal pénteki napokon, 52 alkalom évente. Üdülőövezetben hetente 1 alkalommal 
május 1-től – október 31-ig pénteki napokon. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem 
kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák 
meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

(4)Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

(5)A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) 
bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

(6)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr. 7. §. (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

(7)Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(8)A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 

(9)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 



A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. 

Ha a szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó 
ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szünetetetés idejére már 
kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, 
utólag írja jóvá. 

 

8.          §. 

 

(1)A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2)Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3)Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4)Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

(5)Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6)A (4) – (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

 

9. §. 

 

 

(1)A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződés jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza 
létre. 



(2)A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és szabványos felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

(3)Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi el a rendeletben foglaltak figyelembe vételével. Ebben az esetben a 
közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi 
jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú  nylonzsákban szállítja el, 
melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsákot 
a közszolgáltatótól térítés díj ellenében lehet igényelni. 

(4)Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság mentesítésre 
alkalmas anyaggal felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön. 

 

 

10. §. 

 

 

(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, 
megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a 
közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 
keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös 
edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel 
szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem 
lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által közszolgáltatóval kötött egyedi 
szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – 
közszolgáltató szállítja el. 

(3)Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni. 

 

 

11. §. 

 



 

(1)Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33. Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3)A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen elhelyezni. 

(4)A település hulladék lehelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5)A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, az Önkormányzattal egyeztetve. A gyűjtés 
helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

 

12. §. 

 

 

(1)A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2)A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában, készpénzben, a 
számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

(3)A díjfizetés időszaka egy naptári év. 

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



(5)Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

A zöldhulladék ártalmatlanítása 

 

13 .§ 

 

(1) A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 

(2)A belterületen a zöldhulladék égetése az alábbi időpontokban engedélyezett: 

Hétfőtől - Szombatig 8.00 órától 16.00 óráig. 

Vasárnap az égetés tilos! 

 

(3) Külterületen  az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

(4) Aki az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, 
hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható 

(5) A bírság összegére a mindig hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladékgazdálkodási 
bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. 
(XII.21.) Korm. rend szabályai vonatkoznak. 

 

Záró rendelkezések 

 

14.§ 

 

(1)  Ez a rendelet 2016. február napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az 3/2015. (III.25.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a 
köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet. 

 



 

 

Pálmajor, 2016. február 5. 

 

 

 

 

 

Pozsonyi Erika                                                         Dr. Schütz Nikolett 

polgármester                                                                        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

Pálmajor, 2016. február 5. 

 

 

 

Dr. Schütz Nikolett 

jegyző 

 

 

Melléklet a 1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelethez 

 

 



 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok a lakosság körében:                 Gazdálkodó szervezetek, intézmények: 

 

50 literes (DIN)                                                                     50 literes (DIN) 

60 literes (DIN)                                                                     60 literes (DIN) 

70 literes (DIN)                                                                     70 literes (DIN) 

80 literes (DIN)                                                                    110 literes (DIN) 

90 literes (DIN)                                                                    120 literes (DIN) 

110 literes (DIN)                                                                   240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                                   360 literes (DIN) 

240 literes (DIN)                                                                   770 literes (DIN) 

360 literes (DIN)                                                                   1100 literes (DIN) 

770 literes (DIN) 

1100 literes (DIN) 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



2015. 11. 12-től hatályos állapot 

PATALOM   KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT   KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
9/2005.(XI. 15.) rendelete 

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről  
és a település tisztaságáról 

(módosításokkal egységes szerkezetben)  
 
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló módo-
sított 1990. évi  LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figye-
lemmel A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontja a 48. § (1)  bekezdése,  valamint Az épített környezet alakításáról szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra Magyaratád község tiszta, 
esztétikus képének, a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme 
érdekében a helyi sajátosságok figyelembevétele mellett a következő rendeletet alkotja: 
 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések    

1. § 
 

A rendelet célja, hogy  
a) meghatározza a közterületek és ingatlanok használatára és a település tisztaságára vo-

natkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műem-
lékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,   

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,   
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást         

 
2. §      

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén 
tartózkodnak és tevékenykednek.     

(2) E rendeletet kell alkalmazni: 
a) a települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártal-

matlanításával, a közterületek tisztántartásával, köztisztasági szolgáltatásokkal összefüg-
gő tevékenységre 

b) a közterület rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz 
elvezetése, zöldterület gazdálkodás, zöldterület fenntartása és karbantartása, 

c) a környezetgazdálkodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira.   
(3) 1A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továb-

biakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladék-
gazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 
II. Fejezet 

Köztisztasági feladatok 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása   
3. §       

 
(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan haszná-

lója (haszonélvező, használó, bérlő) – ha erre más jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött 
megállapodás kötelezi – köteles gondoskodni . 

                                                
1 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től.  
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(2) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gon-
doskodás. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
a) a ház vagy a telek körüli járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, 
b) a belterületi útszakasznak, az út tengelyéig történő tisztántartásáról, kaszálásáról, a csa-

padékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról ( 
csapadékvíz elvezetés), 

c) a szilárd burkolatú járdák alatti kifolyók, járműráhajtók átereszeinek jó karbantartása és 
tisztántartása, 

d) a járdára áthajló, ráhajló ágak 2 méter magasságban felnyesése, függetlenül attól, hogy a 
fa a tulajdonos telkén vagy a járda és a vízelvezető árok közti közterületen van.  

e) az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta többször 
is megtisztítani, a síkosság ellen felhinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tar-
talmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, kis szemcséjű salak) kell használni. 

(4) Az úttest és a járda közötti vízelvezető  árok kiásását, vagy újbóli kiásását az önkormány-
zat elrendelheti a tulajdonos részére. Megállapíthatja az árokásás sorrendjét és időpontját. 
A tulajdonos szociális rászorultsága esetén az önkormányzat e munkákat nála elvégezteti 

(5) Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más 
elárusítóhely előtt  járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság mentesítés mind nyitva-
tartási időben, mind azon túl a használó illetve a létesítményt  üzemeltető kötelessége. 

(6) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztántartását, kaszálását az önkormányzat az 
ingatlan tulajdonosa terhére és költségére elvégeztetheti. 

 
4. §      

 
A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében a várakozóhelyek, 
járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek 
tekintetében az önkormányzat köteles a rendszeres tisztántartásáról, továbbá az ott keletkezett 
hulladékok eltávolításáról gondoskodni. 

5. § 
 
(1) Az üzlet, vendéglátó-ipari egység, elárusítóhely előtt a hulladékgyűjtő tartályok elhelye-

zése és tisztántartása az egység üzemeltetőjének a feladata. 
(2) Közterületen szemetet, hulladékot csak erre a célra rendszeresített és felállított hulladék-

gyűjtőkbe (kukákba) szabad elhelyezni. 
(3) A szemétgyűjtők (kukák) közterületre történő kihelyezése és rendszeres ürítése az önkor-

mányzat feladata. 
 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 
6. § 

 
(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rend-

ben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon élő bokroktól szükség szerint , de leg-
alább évente kettő alkalommal (május 15-ig  és augusztus 20-ig) megtisztítani, a szabad 
területet megművelni. A tisztítási kötelezettség vonatkozik a közút és az ingatlan közti te-
rületre is. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti 
közterület füvesítéséről, parkosításáról.   

(3) A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató léte-
sítmények külső környezetrendezését az üzemeltetők kötelesek minden év május 15-ig 
elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a 
homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (elterelő, portál, cégtábla, stb.)  karbantartá-
sáról gondoskodni. 
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(4) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatokat 
kötelesek tisztántartani és az üzlet profiljának, jellegének megfelelő áru bemutatására 
használni. 

 
7. § 

 
(1) Azon személyek számára, akik idős koruk, betegségük, vagy lakóhelyüktől tartós távol-

létük miatt nem tudják ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítani az önkormányzat térítés 
ellenében a fűkaszával végezhető kaszálási munkálatokat elvégzi. 

(2) A térítés mértéke:  
a) 250 m2-ig    600,-Ft/alkalom 
b) 500 m2-ig 1.200,-Ft/alkalom. 

(3) A térítést az önkormányzat pénztárába kell befizetni.  
 

7/A §2 3 
 

(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást.  

(2) Patalom község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szervezett összegyűj-
tését, és ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás (továbbiakban: köz-
szolgáltatás) keretében a közszolgáltatás ellátására meghirdetett pályázatot elnyerő, az 
önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. (DDH Kft.) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. (továbbiakban: közszolgálta-
tó) biztosítja. 

(3) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (to-
vábbiakban: ingatlantulajdonos) e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe ven-
ni. 

(4) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A köz-
szolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 
7/B §4 

 
(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gon-

doskodik. 
(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 

zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a köz-
szolgáltató részére átadja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposz-
tált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti. 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az in-
gatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre.   

(1) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgálta-
tónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett he-
lyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 

 
 

                                                
2 Beiktatta: 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2012. április 26-tól.  
3 Módosította: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
4 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
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7/C §5 
 
(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. mellékletben szereplő szabvá-

nyos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő-
edényben gyűjti, melynek használata kötelező.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlan-
használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 literes 
vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata köte-
lező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakos-
sági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennye-
zésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtő-
edényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóród-
jon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelye-
zése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingat-
lanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy il-
letéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 
7/D §6 

 
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 

csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyez-
heti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulla-
dékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. 
A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék 
elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visz-
szahelyezése. 

(2) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisz-
tán tartása az ingatlanhasználó kötelessége.  

(3) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tar-
talmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d.) a gyűjtőedény ürítési helyét.   

(4) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(5) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a gyűjtő-
edény tulajdonosának kötelezettsége. 

 
7/E §7 

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érde-

kében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, any-
ja nevét. 

                                                
5 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
6 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
7 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
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(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg 
kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségé-
hez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, 
születési helyét, és anyja nevét. 

(3) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató 
heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, 
az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. 
A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig té-
rítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és 
a begyűjtés időpontját. 

(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak 
a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.  

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás kötelező igénybevételére nem kötelezettek esetében 
idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.   

(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtar-
talmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr.    7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező válto-
zást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszol-
gáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő 
számlázáskor érvényesíteni. 

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken fo-
lyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a köz-
szolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés sze-
rinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul 
köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési 
díjat a közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 
7/F §8 

 
(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszol-

gáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 
(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 

hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűj-
tőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladé-
kot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 
 
 

7/G §9 

                                                
8 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
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(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszol-

gáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerző-
déses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza 
létre. 

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rend-
szeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

(3) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató kü-
lön térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. Eb-
ben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalma-
zott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylon-
zsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni. 
A 120 literes nylonzsák díja 300 Ft/db, mely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

(4) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre 
alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék. 

(5) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtésé-
ről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a köz-
szolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A kelet-
kező települési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel közös edények-
ben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szerveze-
tekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet 
kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerző-
désekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

(6) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – ameny-
nyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – a köz-
szolgáltató szállítja el.  

(7) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhaszná-
ló köteles gondoskodni. 

 
7/H §10 

 
(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 

növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 hrsz-ú hulladék-kezelő 
központban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térí-
tésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Ka-
posvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállí-
tás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő köz-
pontban történhet.  

                                                                                                                                                   
9 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
10 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
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(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve. A gyűj-
tés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell. 

 
7/I §11 

 
(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.  
(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, 

a számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 
(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla 

alapján, negyedévente köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
 

8. § 
 
(1) Hulladékok – kivéve az avar, a kerti, illetve növénytermesztéssel összefüggésben kelet-

kezett hulladék – nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.  
(2) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végez-
hető.  

(3) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás, stb) mentén – a létesítmény ten-
gelyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos. 

(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 
(5) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – 

bármely más okból eredően kigyullad.  
(6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi 

célú, nyílttéri égetésre külön jogszabályban foglaltak az irányadók.  
(7) Nyílt téri égetéssel járó tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak szerint végez-

hető.  
 

9. § 
 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a kör-

nyezetére tűz-, vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.  
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, 

s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  
(3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyén lehetőleg olyan eszközt, felszerelést 

kell készenlétbe helyezni, amellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz el-
oltható.  

(4) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetett lomtalanítási akció is igénybe 
vehető.  

(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom  alól e rendelet nem ad felmentést.  
 

10. §  
 
(1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek – a terjesztést követően – a röplapok szétszóródásá-

val keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni. 
(2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni. 

                                                
11 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
 



2015. 11. 12-től hatályos állapot 8 

(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon elhelyez-
te, illetve elhelyeztette. 
Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat vé-
gezteti el a plakátok eltávolítását. 

11. § 
 
Építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztántartása a kivitelező feladata. 

 
III. Fejezet 

A közterület rendje 
 

12. § 
 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szüksé-
ges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló hirdető berendezés, cég- és cégtábla elhelyezésére, 
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére, 
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, 
d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére, 
e) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
g) alkalmi és mozgóárusításra, 
h) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 
i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával, 

göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 
k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 

tárolására vonatkozóan. 
 

13. §   
 
Nem kell közterület-használati engedély: 
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területé-

nek elfoglalásához, 
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez, 
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy 
az a közlekedést nem akadályozza.   

14. § 
 

(1) A közterület-használati engedély iránti  kérelmet – a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivé-
tellel – a körjegyzőségen, az 1. számú melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély meg-
adása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati ha-
tósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2)  Az engedély 
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
- a visszavonásig adható meg. 

     Az engedély az írásban benyújtott  kérelem adatai (1. sz. melléklet) alapján kerül kiadásra. 
(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény  jelleggel, megha-

tározott idő elteltéig lehet kiadni. 
(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre 

többször meghosszabbítható. 
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(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot 
minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 
15. § 

 
(1) A közterület tartós – 6 hónapon túli használatához – feltéve, hogy a használat módja nem 

esik a 12. §-ban foglaltak hatálya alá – képviselő-testületi hozzájárulás  szükséges. 
(2)  A képviselő-testületi hozzájárulást tartalmazó határozatban rendelkezni kell a közterület 

használatának időtartamáról, a bérleti díjról valamint a használattal kapcsolatban felmerü-
lő további kikötésekről. 

(3) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésé-
vel hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 

16. § 
 

Nem adható közterület-használati engedély illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás 
a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság illetve kezelő-tulajdonos előzetes 

hozzájárulásával, műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemlé-
ki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával, 

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása, az eseti rendezvények kivételével 
szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására,  

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, 
pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való táro-
lására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket, 

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 
 

17. § 
 

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-
berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely 
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati en-
gedély illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás csak az engedély, hozzájárulás – melynek 
beszerzésére az engedélyes köteles - megléte esetén  adható ki. 

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán taratani, gondozni. 
Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző  köteles el-
lenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e. 

 
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

18. §   
 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni. A díj mértékét 
a 2. számú melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat (bérleti díjat) és megfizetésének határ-
idejét, módját a közterület használati engedélyben, illetve a hozzájárulást tartalmazó hatá-
rozatban kell közölni. 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles fizetni. 

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 
alapterületét és használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell  
figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, transzparens elhelyezése esetén annak felü-
letét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek 
számít. 

(4) A díj befizetésének tényét a körjegyzőségen a befizetésre megszabott határidő lejártát 
követő 15 napon belül igazolni kell. 
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Mentesség a közterület-használati díj fizetésre 
19. § 

 
A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 
alól – kérelemre – részben, egészben felmentést adhat: 
- ha az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja, 
- jótékony és közcélú rendezvény, illetve 
- a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén. 

 
A közterület-használati engedély visszavonása 

20. § 
 
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az eltérő célra vagy módon 
használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja 
biztosítani. Ezekre az engedélyest az engedélyben figyelmeztetni kell. 
 

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei 
21. § 

 
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 
(2) A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz  kötött, de engedély, hozzájárulás nélküli vagy 

attól eltérő használat esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a 
használat megszüntetésére és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül tör-
ténő – eredeti állapotának helyreállítására. 

 
Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

22. § 
 
Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az 
üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált jármű-
vet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani. 

 
23. § 

 
(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzembentartónak kell megkérni. 
(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a 

KRESZ-ben meghatározottakon túl, legfeljebb 30 napra adható. 
 

IV. Fejezet 
Zöldterületek fenntartása és kezelése 

24. § 
 
(1) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű nö-

vényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni. 
(2) A község területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, 

gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.  
 

25. § 
 
(1) A közhasználatú és egyéb zöldterületeken tilos: 

- a hasznos állatok, védett madarak bármely eszközzel való zavarása, a fészkek ron-
gálása, a tojások és a fiókák kiszedése és irtása, 

- a közkifolyóknál járművet és egyebet mosni, állatot itatni, 
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- szemetet, hulladékot vagy papírt eldobni, továbbá szennyvizet, vagy bármilyen fo-
lyadékot – a csapadékvíz kivételével – kiengedni, kiönteni, valamint jószágot (álla-
tot) legeltetni, 

- égő gyufát, cigarettát eldobni, tüzet rakni, 
- az élő növényzetet csonkítani, leszakítani vagy beszennyezni, a fákra plakátot ra-

gasztani, vagy kiszegezni, 
- gépjárművel, fogatos járművel, kerékpárral közlekedni, illetve parkolni, útrövidítés 

vagy más célból átjárni. 
(2) A fásított, parkosított területen, továbbá játszótéren és sportpályán jószágot (állatot) áthaj-

tani, legeltetni, gépjárművel áthaladni  tilos. 
(3) A belvízelvezető csatornába vagy a vízelvezető árokba  szennyvizet beleengedni, dugulás 

és rongálás okozására alkalmas anyagot helyezni  tilos. 
(4) Az olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek számára tápot nyújt, bűzös 

és a levegőt szennyezi,  köz-, és  magánterületen elhelyezni vagy elhagyni tilos. 
(5) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi, vagy arra káros hatással 

van. 
 

V. Fejezet 
Szabálysértési rendelkezések 

 
26. §12 

 
Záró rendelkezések 

26/A §13 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja 

 
27.§ 

 
(1)  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg A helyi kör-

nyezetvédelemről, a közterületek, az ingatlanok és az állattartás rendjéről,  a település 
tisztaságáról a  szóló 7/2000.(XI.21.) és az azt módosító a 8/2001.(XII.5.) rendelet hatá-
lyát veszti.        

(1) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
Patalom, 2005. november 14. 
 
                    Keszler Ferenc                                                      Máténé Prisztács Éva 
                     polgármester                                                                  körjegyző 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetve.  
Patalom, 2005. november 15. 
 
                                 Máténé Prisztács Éva 
                 körjegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. november 13.  
 
 

                                                
12 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan: 2012. április 26-tól. 
13 Megállapította:  8/2009. (IX. 9.) sz,. rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2009. október 1. napjától.  



2015. 11. 12-től hatályos állapot 12 

1. melléklet a 9/2005. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez14 
 

 
1. A szabványos tároló gyűjtőedény 
 
Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabvá-
nyosított tárolóedények, mely térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények ki-
elégítésére alkalmasak.  
 
2. Használható típusok a lakosság körében:  
 

a. 50 literes (DIN)  
b. 60 literes (DIN)  
c. 70 literes (DIN)  
d. 80 literes (DIN)  
e. 90 literes (DIN)  
f. 110 literes (DIN)  
g. 120 literes (DIN)  
h. 240 literes (DIN)  
i. 360 literes (DIN)  
j. 770 literes (DIN)  
k. 1100 literes (DIN) 

 
3. Használható típusok a gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:  
 

a) 50 literes (DIN)  
b) 60 literes (DIN)  
c) 70 literes (DIN)  
d) 110 literes (DIN)  
e) 120 literes (DIN)  
f) 240 literes (DIN)  
g) 360 literes (DIN)  
h) 770 literes (DIN)  
i) 1100 literes (DIN) 

 
 

                                                
14 Beiktatta: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-sa. Hatályos: 2015. november 12-től 
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2. sz. melléklet15 
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2005.(XI. 15.) számú,  
a helyi környezetvédelemről, a közterületek 

és az ingatlanok 
rendjéről és a település tisztaságáról 

szóló rendeletéhez 
 

 
KÉRELEM 

 
 
 
1. Kérelmező neve:……………………………………………………………...………….. 
 
2. Személyi igsz/adószám.:………………………………………………………………….. 
 
3. Állandó lakhely, székhely címe:…………………………………………………………… 
 
4. Közterület-használat:  
 

-     célja: ………………………………………………….………………………………. 
 

- időtartama:…………..…………….………………………………………………….. 
 

- helye (telepítési helyszínrajz):………………………………………………………… 
 

- módja, mértéke (m2-ben):………………………………………………………………. 
 

- az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása(anyaga, rögzítés mód-
ja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly 
stb.):……………………...……………………………………………………………... 

 
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat szá-

ma:…………….. 
 
 
Dátum: ……………………………….. 
 
 
                                                                ……………………………………………….. 
                                                                                     kérelmező aláírása 
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                
15 Számozását módosította: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja. Hatályos: 2015. november 12-
től 
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3. sz. melléklet16 
 
 

A közterületek használati díja Patalom közigazgatási területén 
 
 
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló hirdető berendezés, 

(fényreklám) cég- és cégtábla elhelyezés (a m2-enkénti 
díj a tényleges felületre vonatkozik)                                                          500 Ft/m2/év 
 

2. Árusítófülke, pavilon                                                                              1000 Ft/m2/hó 
 
3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató                                         1.000 Ft/hó 
 
4. Személygépkocsi                                                                                     1.000 Ft/hó 
 
5. Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek  

vontatmányainak elhelyezése                                                                     100 Ft/m2/év 
 

6. Önálló hirdető berendezések, táblák                                                          500 Ft/m2/hó 
 
7. Transzparensek (felülete m2-ben)                                                              500 Ft/m2/hó 
 
8. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás 

állványelhelyezés                                                                                       100 Ft/m2/hó 
 
9. Önerős magánlakás-építésnél (sávonkénti időszakosan  

emelkedő mértékű) 
-  30 napon belül                                                                                    10 Ft/m2/hó 
-  6 hónapig                                                                                            15 Ft/m2/hó 
-  6 hónapon túl                                                                                     20 Ft/m2/hó 
- egyéb esetekben                                                                               20 Ft/m2/hó 

 
10. Alkalmi és mozgóárusítás                                                                     500 Ft/nap 
 
11. Vendéglátó-ipari előkert                                                                       400 Ft/m2/hó 
 
12. Kiállítás                                                                                                200 Ft/m2/nap 
 
13. Alkalmi vásár                                                                                        500 Ft/m2/nap 
 
14. Egyéb esetekben a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével – esetenként kell megálla-

pítani. 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
16 Számozását módosította: 6/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja. Hatályos: 2015. november 12-
től 
 



































1 

 

Polány Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

12/2013.(XII.23.) 

önkormányzati rendelete 

 

a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 
Polány  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I. Fejezet 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Polány 
község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Polány község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) 
   melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

                                               

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

I. Fejezet 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4. § 
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(1) Polány Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) Polány Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
 szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a 
 közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, amely 
a Ht. és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgálati 
szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül 
tartalmazza a közszolgáltatás időbeli hatályát és a szerződés módosításával kapcsolatos 
rendelkezéseket. 

(4) Polány község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon 
keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles 
gondoskodni.   

(5) Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni. 

(7) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

(8) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 

(9) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető 
el, illetve adható át a közszolgáltatónak. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

5. § 

(1) Polány község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-t 
(rövid név: DDH Nonprofit Kft).. 7400 Kaposvár, Cseri u. 16. (a továbbiakban: 
közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő megállapodás alapján. 

(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól 
heti egyszeri  gyakorisággal a  szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben köteles 
gondoskodni. 

(3) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a 
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, 
kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, 
hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

6. § 
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(1) A települési hulladékot az  ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.  

(3) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 
közszolgáltatást nem veszi igénybe. 

(4) Az ingatlanhasználó által fizetendő   települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjat   az ingatlanhasználós és a szolgáltató között létrejött  megállapodás alapján - 
számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. 

(5) A fizetésre kötelezett a  szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató 
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik. 

(7) Az  ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi használó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő 
díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési  hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a  szolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól 
megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, 
illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag 
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zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az 
ingatlanhasználó nem tette meg. 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési 
hulladék elszállítását, ha 

a) az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 
b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 

szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lomhulladék   elszállításáról a 
 közszolgáltatóval   évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a 
helyben szokásos módon tájékoztatja.   

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után 
helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. 

(3) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem 
jogosultak igénybe venni. 

4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

9. § 

 

(1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(2) A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy 
tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  
kívül. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(5) Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját 
maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék 
gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
edények közül. 

(6) Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  60 
vagy 120 literes gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség, pedig a közszolgáltató 
által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag 
zsákban helyezhető el. A zsák a többlethulladék elszállítására szolgál, mely önmagában 
nem, kizárólag a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki. 
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(7) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. 

(8) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő 
azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az 
ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt. 

(9) Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az 
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által 
meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 

 

 

5. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy: 

a) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, 

b) A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a 
külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja, 

d) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési 
hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja, 

e) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja. 

(2)  A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden 
hónapban egy alkalommal elszállítani. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § 
szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 

(3) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas 
felépítmény nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 
közszolgáltatási kötelezettségének. 

 

7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése 
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12. § 

(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az 
ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató 
rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő 
értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja. 

(3)  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses 
jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés 
megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem 
kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos 
megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén. 

 

13. § 

 

A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles. 

      

14. § 

(1) Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele 
azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt 
azokon hulladék nem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 

(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása 
mellett. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles 
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a 
természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

(2) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) 
bekezdése alapján jogosult. 
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(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti. 

(4) A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni 
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés 
ellen. 

(5) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

(6) A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

I. Fejezet 

 

16. § 

 

(1) A rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Polány község Képviselő-testületének a 
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 3/1998.(IV.01.) 
rendeletének módosításáról egységes szerkezetbe foglalással szóló 17/2009.(XII.18.) 
önkormányzati rendeletét rendelete hatályát veszti. 

 

Polány, 2013. december 20. 

 

Ellenberger Tamás                                                                Göndöcs Edina 

                     polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 



POLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2015. (XII.01.)  

önkormányzati rendelete 
 

 a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2013.(XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS 
 

Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
A Rendelet 2. §-a kiegészül (2) bekezdéssel:  
 

(2) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továb-
biakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételei-
ről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulla-
dékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 
2. § 

 
A Rendelet 4.§ (10) bekezdéssel egészül ki:  
 

(10) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A köz-
szolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(2)   Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszol-
gáltató heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő 
felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet 
megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartal-
mazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 
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4. §. 
 
A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:  
 

6/A.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a szabványos, az ingatlanhaszná-
lónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű, 60 l-es, vagy 80 l-es, vagy 
pedig 120 l-es gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – 
a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az in-
gatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A la-
kossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgál-
tatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szeny-
nyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhe-
lyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok 
vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

(6) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisz-
títani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a 
műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterü-
letre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig 
helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgál-
tató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz 
óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos köte-
lezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tá-
rolási helyre történő visszahelyezése. 

 
5. §. 

 
A Rendelet a következő 6/B. §-sal egészül ki:  
 

6/B. §. 
 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a köz-
szolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
kék színű gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladék-
gyűjtő szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hul-
ladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  
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(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 
 

6. § 
 
A Rendelet a következő 6/C §-al egészül ki:  
 

6/C.§.  
 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűj-
téséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításá-
ról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondos-
kodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel 
közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szer-
vezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény 
össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgál-
tatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – 
a közszolgáltató szállítja el.  

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlan-
használó köteles gondoskodni.” 

 
7. § 

 
A Rendelet a következő 6/D. §-al egészül ki:  
 

6/D. §.  
 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papír-
hulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagyba-
jom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 
hrsz-ú hulladék-kezelő központban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által 
történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térí-
tésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban ke-
zelési műveletek nem végezhetők. 

(3)  A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. 
hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő köz-
pontban történhet.  

(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és 
egyéb feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyez-
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tetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájé-
koztatni kell.”  

 
8. § 

 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban meg-
adott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem kom-
posztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra 
után helyezhetők ki a közterületre.   

(7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszol-
gáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mel-
lett helyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 

 
9. §. 

 
A Rendelet 9.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(6) Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség pedig a 
közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellá-
tott műanyag zsákban helyezhető el.  

 
10. § 

 
A Rendelet 11.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § 

szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. A díj megfizethető csekken, átutalással, 
vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, 
mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptár év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alap-

ján, kéthavonta köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult 
(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas fel-
építmény nincs elhelyezve, 
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b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti köz-
szolgáltatási kötelezettségének. 

 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. § 

 
(1) A rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Polány, 2015. november 18. 
 
                     Ellenberger Tamás                                                     Göndöcs Edina  
                      polgármester                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  
 
Polány, 2015. december 1.                                                           Göndöcs Edina 
                                                                                                              jegyző 
 



Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.13.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2017-12-13 -tól 
Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.13.) önkormányzati 
rendelete 
a települési hulladékgazdálkodásról 
 

Ráksi Község Önkormányzat Képviselőtestületének  12/2017. (XII.13.) önkormányzati 
rendelete a települési hulladékgazdálkodásról 

 

 

Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. §. 

 

1. A rendelet hatálya Ráksi Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

2. A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során 
keletkezett hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

2. §. 

 

1. Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján  - a 
hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a 
hulladéklerakó üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400. 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 



1. az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és 
a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására, 

2. az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására, 

3. az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására, 
4. az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására, 
5. az a.) – d.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 

elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. §. 

 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv (továbbiak: Ptk.) közszolgáltatási 
szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A 
jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatóval 
megkötött szerződés alapozza meg. 

2. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a 
közszolgáltató az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos 
módon felhívás útján tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő 
méretű gyűjtőedényben gyűjti. 

2. Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásban keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe 
vételével a rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

3. Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési 
papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti 
az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű 120 literes vagy 1100 literes szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

4. A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, 
vagy a közszolgáltatótól bérelt. 



5. A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor 
nem szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

6. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz 
állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

5. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató 
hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra 
között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

2. A települési hulladékot a közszolgáltatási szerződésben megállapított szállítási 
napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani,  hetente 1 
alkalommal keddi napokon, 52 alkalom évente. A közszolgáltató az ingatlanhasználó 
számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt 
biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.  

 

3. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt 
hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az 
ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen 
gyűjti naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

4. Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a 
hulladékgyűjtő szigeten helyezi el. 

 

5. Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

 



6. A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a 
regisztrált gyűjtőedény mellett.  

 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

2. A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

3. A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben gyűjti. 

4. A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

5. A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve 
helyezheti ki. 

6. A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő 
edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7.§. 

 

1. Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajt, fáradt olajt, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban 
(Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 
hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által 
történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

2. Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

3. A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 



újra használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, 
Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás 
esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

4. A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

5. A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal 
lomtalanítási akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos 
módon a lakosságot tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

1.  

 

1. Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik. 

2. A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba 
veszi és az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíthető. 

3. A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója 
ezt a közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. §. 

 

1. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 
igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, 
valamint az egyéb gyűjtőedényben 

1. a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 
2. ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék 

évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő 
begyűjtése és elszállítása, 

3. a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

4. a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 



2. A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató köteles az 
ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan 
edényt térítésmentesen pótolni. 

3. A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. §. 

 

1. A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

1. megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás 
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve 
kezelés során veszélyeztetheti a környezetet, 

2. ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 
szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

2. A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során 
az ingatlanhasználó köteles: 

1. törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

2. a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a 
növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

3. az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított közszolgáltatónak átadni. 



2. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább 
évente két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és 
környezetének tisztántartásáról. 

3. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

4. Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a 
tényt a keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban 
bejelenteni. 

5. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való 
közlésére. 

 

12. §. 

 

1. Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást 
igénybe venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően 
értesülni. 

2. Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség 
figyelembe vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa 
használni kívántat kiválassza. 

3. Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. §. 

 

1. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 
2. a díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 
3. Késedelmes díjfizetés esetén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 



Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. §. 

1. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a 
közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

2. Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

3. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és 
tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 

4. A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat 
kezeli. 

5. A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

15. §. 

1. A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, 
valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott 
tartalmú szerződés alapozza meg. 

2. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

1. a felek megnevezése és azonosító adatai, 
2. a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 
3. a teljesítés helye, 
4. a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 
5. az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 
6. a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
7. a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 
8. a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
9. az irányadó jogszabályok meghatározása, 

 

Záró rendelkezések 

16. §. 

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



2. Hatályát veszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (X.15.) 
önkormányzati rendelet. 

                         Fülöp László                                                        Fonai Tibor 

                              jegyző                                                             polgármester    

A rendelet kihirdetve:  

 

Ráksi, 2017. december 13. 

                                                               Fülöp László 

                                                                    jegyző 

1. melléklet a 12/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, amelyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok a lakosság körében:     Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

 

  60 literes (DIN)                                                         120 literes (DIN) 

  80 literes (DIN)                                                         240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                      1100 literes (DIN) 

 



  Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(X.28.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2015-10-28 -tól 
Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(X.28.) önkormányzati 
rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
 

Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Rinyakovácsi község közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban érintett személyekre terjed ki. 

 

2. §. 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-
Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7401 Kaposvár, Cseri út 16.), a hulladék kezelését, 
ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. (7401 Kaposvár, Cseri út 16.) (együtt a továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) 
végzi. 

 

(2) A közszolgáltató, a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke, a 
lakásszövetkezet külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában az újra használati központ a lakosság által beszállított, 
használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 



(4) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

3. §. 

 

(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 

(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

 

 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 



(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 60 literes, 120 literes, 
szabványos gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 



 

 

 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a közterület 
térítésmentes használatára szerződést kötni. 

 

(3) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán 
tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(5) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

 

(6) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

 

7. § 

 



(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 
anyja nevét. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési 
helyét, és anyja nevét. 

 

(3) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem 
kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák 
meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) 
bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.  

 

(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 

 



(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti 
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a 
közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

8. § 

 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

9. § 

 



 (1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

(2) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság mentesítésre 
alkalmas anyaggal felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön. 

 

10. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel 
közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, 
szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem 
lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi 
szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – a 
közszolgáltató szállítja el. 

 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.   

 

11. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 



(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(4) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(5) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(6) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, a Városgondnoksággal egyeztetve.   A 
gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

12. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a 
számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla 
alapján, három havonta köteles megfizetni.  

 



(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására 
jogosult. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

13. § 

 

 

1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (I.31.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti 

 

                               Balogh Géza                                                   Dr. Árvai Tibor 

                               polgármester                                                           jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. október 28-án. 

                              Dr. Árvai Tibor 

                                jegyző 

Csatolmányok 

1. sz. melléklet 12.91 KB 
 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/421/93844/128968/1446041095_1.%20szamu%20melleklet%20hulladekgazdalkodasi%20rendelethez.docx
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Somogygeszti Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

14/2013. (XII.23.) 

önkormányzati rendelete 

 

a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 
Somogygeszti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I. Fejezet 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Somogygeszti község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, 
rendjét és módját. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Somogygeszti község közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: 
ingatlanhasználó)    melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

                                               

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

I. Fejezet 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4. § 
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(1) Somogygeszti Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E 
tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) Somogygeszti Község Önkormányzata  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
 szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a 
 közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti, amely 
a Ht. és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgálati 
szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül 
tartalmazza a közszolgáltatás időbeli hatályát és a szerződés módosításával kapcsolatos 
rendelkezéseket. 

(4) Somogygeszti község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az 
ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni.   

(5) Az  ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni. 

(7) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint gondoskodik. 

(8) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 

(9) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető 
el, illetve adható át a közszolgáltatónak. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

5. § 

(1) Somogygeszti község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., 2014. január 1. 
napjától jogutódja, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-t (rövid név: DDH 
Nonprofit Kft).. 7400 Kaposvár, Cseri u. 16. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az 
önkormányzattal történő megállapodás alapján. 

(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól 
heti egyszeri  gyakorisággal a  szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben köteles 
gondoskodni. 

(3) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a 
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A települési   hulladékot csak a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben lehet, 
kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, 
hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 
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6. § 

 

(1) A települési hulladékot az  ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.  

(3) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 
közszolgáltatást nem veszi igénybe. 

(4) Az ingatlanhasználó által fizetendő   települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjat   az ingatlanhasználós és a szolgáltató között létrejött  megállapodás alapján - 
számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni. 

(5) A fizetésre kötelezett a  szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató 
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik. 

(7) Az  ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi használó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő 
díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési  hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a  szolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól 
megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, 
illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 
végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 
megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 
használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített ellátott műanyag 



4 

 

zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az 
ingatlanhasználó nem tette meg. 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési 
hulladék elszállítását, ha 

a) az nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 
b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 

szállítható, vagy ártalmatlanítható, 
c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 

munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lomhulladék   elszállításáról a 
 közszolgáltatóval   évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a 
helyben szokásos módon tájékoztatja.   

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után 
helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. 

(3) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem 
jogosultak igénybe venni. 

4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

9. § 

 

(1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény 
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(2) A társasházak  kivételével közterületen   bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése  vagy 
tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet a szállítás napokon  
kívül. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(5) Az ingatlanhasználó  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját 
maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék 
gyűjtésére és átadására használni a szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
edények közül. 

(6) Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  60 
vagy 120 literes gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség, pedig a közszolgáltató 
által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag 
zsákban helyezhető el. A zsák a többlethulladék elszállítására szolgál, mely önmagában 
nem, kizárólag a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki. 
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(7) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 
legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. 

(8) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő 
azonosító matricát biztosít a  közszolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az 
ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt. 

(9) Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az 
érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által 
meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani. 

 

 

5. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy: 

a) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, 

b) A településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetekbe a 
külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja, 

d) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési 
hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja, 

e) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja. 

(2)  A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtőkben keletkezett hulladékot köteles minden 
hónapban egy alkalommal elszállítani. 

 

6. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

11. § 

 

(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § 
szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 

(3) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas 
felépítmény nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti 
közszolgáltatási kötelezettségének. 

 

7. A helyi közszolgáltatás létrejötte, változás és szünetelése 
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12. § 

(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az 
ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a szolgáltató 
rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő 
értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja. 

(3)  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses 
jogviszony létrejöttéhez a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés 
megkötésére az ingatlantulajdonos természetes  személy, illetve a szolgáltató nem 
kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződés jogviszony a felek közötti írásos 
megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (2) bekezdésekben leírt feltételek esetén. 

 

13. § 

 

A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  - írásban értesíteni köteles. 

      

14. § 

(1) Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele 
azokon az ingatlanokon, amelyeken  legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt 
azokon hulladék nem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő 
időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. 

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a szolgáltatónak  haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 

(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy  - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása 
mellett. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet és az ingatlanhasználó  a  közszolgáltató   felhívására a közhiteles 
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a 
természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

(2) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) 
bekezdése alapján jogosult. 
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(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti. 

(4) A  közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni 
az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés 
ellen. 

(5) A  közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

(6) A  közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

I. Fejezet 

 

16. § 

 

(1) A rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Somogygeszti Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2004.(IV.20.) önkormányzati 
rendelete hatályát veszti. 

 

Somogygeszti, 2013. december 11. 

 

Csór Zoltán                                                                Göndöcs Edina 

                     polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 



SOMOGYGESZTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2015. (XII.01.)  

önkormányzati rendelete 
 

 a települési   hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS 

 
Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
A Rendelet 2. §-a kiegészül (2) bekezdéssel:  
 

(2) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továb-
biakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételei-
ről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulla-
dékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 
2. § 

 
A Rendelet 4.§ (10) bekezdéssel egészül ki:  
 

(10) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A köz-
szolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(2)   Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszol-
gáltató heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő 
felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet 
megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartal-
mazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 
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4. §. 
 
A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:  
 

6/A.§ 
 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a szabványos, az ingatlanhaszná-
lónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű, 60 l-es, vagy 80 l-es, vagy 
pedig 120 l-es gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – 
a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az in-
gatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 
770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A la-
kossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgál-
tatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szeny-
nyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhe-
lyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok 
vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

(6) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és 
az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisz-
títani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a 
műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterü-
letre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig 
helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgál-
tató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz 
óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos köte-
lezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tá-
rolási helyre történő visszahelyezése. 

 
5. §. 

 
A Rendelet a következő 6/B. §-sal egészül ki:  
 

6/B. §. 
 

(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a köz-
szolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
kék színű gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladék-
gyűjtő szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hul-
ladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  
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(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 
 

6. § 
 
A Rendelet a következő 6/C §-al egészül ki:  
 

6/C.§.  
 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűj-
téséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításá-
ról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondos-
kodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel 
közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szer-
vezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény 
össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgál-
tatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – 
a közszolgáltató szállítja el.  

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlan-
használó köteles gondoskodni.” 

 
7. § 

 
A Rendelet a következő 6/D. §-al egészül ki:  
 

6/D. §.  
 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papír-
hulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagyba-
jom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 
hrsz-ú hulladék-kezelő központban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által 
történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térí-
tésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban ke-
zelési műveletek nem végezhetők. 

(3)  A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. 
hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő köz-
pontban történhet.  

(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és 
egyéb feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyez-



 4 

tetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájé-
koztatni kell.”  

 
8. § 

 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban meg-
adott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem kom-
posztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra 
után helyezhetők ki a közterületre.   

(7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszol-
gáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mel-
lett helyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 

 
9. §. 

 
A Rendelet 9.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(6) Az elszállításra váró hulladék csak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiség pedig a 
közszolgáltató által térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató emblémájával ellá-
tott műanyag zsákban helyezhető el.  

 
10. § 

 
A Rendelet 11.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § 

szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. A díj megfizethető csekken, átutalással, 
vagy a közszolgáltató pénztárában készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, 
mely a számla kiállítását követő 15 nap. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 

(3) A díjfizetés időszaka egy naptár év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alap-

ján, kéthavonta köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult 
(6) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas fel-
építmény nincs elhelyezve, 
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b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti köz-
szolgáltatási kötelezettségének. 

 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. § 

 
(1) A rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Somogygeszti, 2015. november 18. 
 
                     Csór Zoltán                                                              Göndöcs Edina  
                      polgármester                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  
 
Somogygeszti, 2015. december 1.                                              Göndöcs Edina 
                                                                                                              jegyző 
 





















Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (XII.18.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2016-01-01 -tól 
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (XII.18.) önkormányzati 
rendelete 
a települési hulladékokról 
 

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§.        

 

A rendelet hatálya Somogysárd község közigazgatási területére terjed ki. Ezen belül a 
rendszeres begyűjtéssel ellátott terület, a község teljes belterülete, szilárd hulladék esetében a 
közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanok tulajdonosaira. 

 

 

2.§.        

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
(a továbbiakban: hulladék) az elkülönítetten gyűjtött, valamint a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére. 

 



(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem 
tartozó hulladékra, azok elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékbirtokos köteles 
gondoskodni. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában az újrahasználati központ a lakosság által beszállított, 
használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 

(4) A rendelet értelmezése során a Ht., valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és 
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

 

3.§.        

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz minden birtokosára, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során 
hulladék, vagy szennyvíz keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék és a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtőjére, valamint kezelőjére. 

 

(2) A háztartási hulladék begyűjtője és kezelője a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által kiírt pályázat nyertesei, többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok lehetnek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására begyűjtő és kezelő csak az önkormányzat által 
kiírt pályázat mindenkori nyertese vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 
lehet. 

 

(3) Somogysárd közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére és elszállítására kizárólagosan 
jogosult a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.), 
kezelésére, ártalmatlanítására és hulladéklerakó üzemeltetésére kizárólagosan jogosult a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.), amelyek 
közszolgáltatónak minősülnek. (a továbbiakban: közszolgáltató). 

 

(4) A közszolgáltató Somogysárd közigazgatási területén a háztartási hulladékkal, a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 



kötelezett a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött szerződése 
alapján. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosától, 
vagyonkezelőjétől vagy egyéb jogcímen használójától Táskai Kálmán, (Nagybajom, Mező 
utca 85.) vállalkozó gyűjti be, szállítja és helyezi el, illetve gondoskodik annak 
ártalmatlanításáról. A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. üzemeltetésében lévő 
Csökölyi Települési Szennyvíz, komplex szennyvíztisztító telepre vagy a Kutas Község 
Önkormányzat üzemeltetésében lévő kutasi kazettás szennyvíztisztító telepre köteles szállítani 
ártalmatlanítás céljából. 

 

(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, 
kezelője vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) és gazdálkodó szervezet az 
ingatlanán keletkező, felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról 
és ártalmatlanításáról a Ht. szabályai szerint, valamint az e rendelet szerinti közszolgáltatás 
útján, a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint köteles gondoskodni. 

 

 

II. Fejezet 

 

Települési szilárd hulladék 

 

2. A közszolgáltatás tartalma 

 

4.§.        

 

A közszolgáltatás kiterjed: 

a)  a természetes és nem természetes személy hulladékbirtokosok által, - a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére 
és elszállítására, ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, zöldhulladék, valamint 
az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását, 



b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy hulladékbirtokosoktól 
évi egy alkalommal történő összegyűjtésére, 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére. 

 

 

3. A hulladék elszállításának rendje 

 

5.§.        

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. 

 

(2) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel 6.00 és este 
20.00 óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(3) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról a közszolgáltató köteles 
az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

 

(4) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, a rendelet 2. 
mellékletében előírt gyűjtőedény típusokban lehetséges. 

 

(5) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 

a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 

b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 

c) a szerződés számát, 

d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  



 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

 

4. Lomtalanítás és zöld hulladék kezelése, elszállítása 

 

6.§.          

 

(1) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
jogszabályban előírt szabályaitól eltérő módon kezelni. 

 

(2) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött 
külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a 
helyben szokásos módon tájékoztatja.  A lomtalanítás során ingatlanonként maximum 1 m3 
nagydarabos, a heti elszállításokra rendszeresített edényzetbe a hulladék mérete miatt be nem 
férő hulladék kerül elszállításra. Ez nem lehet építési, bontási törmelék vagy veszélyes 
hulladék. 

 

(3) A 6.§ (6) bekezdés szerit nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési 
naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 



(5) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(6) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

 

5. A közszolgáltatási szerződés tartalma 

 

7.§.        

 

(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződés, – a Ht.-ben előírt kötelező adatokon túl – tartalmazza: 

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait, 

b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 

c) alvállalkozó igénybevételének módját, 

d) a zöldhulladék, a lomtalanításból származó lomhulladék, és az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék átvételére és elszállítására vonatkozó szabályokat, 

e) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, 

f) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer, a nyilvántartás, adatkezelés és 
adatszolgáltatás módját, 

g) a közszolgáltatás egyes ingatatlanokra vonatkozó, – e rendelet szerinti – 
szüneteltetésével kapcsolatos előírásokat, 



h) a szerződő felek által fontosnak tartott egyéb feltételeket. 

 

 

6. A hulladékbirtokos kötelezettségei és joga 

 

8.§.        

 

(1)  A hulladékbirtokos köteles: 

a) a közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát, ezen rendeletben 
foglaltak és a 2. mellékletben meghatározott gyűjtőtípusok megjelölésével, 

b) természetes személy esetén: nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
személyi igazolvány számát és adóazonosító számát igazoló okiratokat bemutatni és az 
abban foglalt adatokat közölni, 

c) nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, 
valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt 
érdemlően megadni, valamint a közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni,   

d) gondoskodni a közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó, ezen rendelet 
alapján meghatározott méretű, darabszámú, ürítési gyakoriságú, megfelelő állapotú (nem 
törött, nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítőfülekkel rendelkező) szabvány 
gyűjtőedényről, 

e) a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható 
legyen, 

f) begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni, tartós közterületi elhelyezés 
esetén a közterület-használati megállapodást megkötni, 

g) a szállítás előtti nap 18 óra után a gyűjtőedényzetet, az f) pont szerint kihelyezni és az 
elszállítás napján bevinni, 

h) legkevesebb évi egy alkalommal a gyűjtőedényzet tisztításáról, fertőtlenítéséről 
gondoskodni, 

i) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 
elszállíttatására, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 



(2)  A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, úgy kell 
meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben 
tárolható legyen. 

 

 

9.§.        

 

(1)  Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti 
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a 
közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

(2) A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe. A szünetelés feltétele, hogy az 
ingatlantulajdonos az ingatlan lakatlanságának tényét a Somogysárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal által igazoltassa. 

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési 
helyét, és anyja nevét. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(6) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 



 

 

10.§.      

 

(1) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató 
heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a rendszeres szolgáltatás igénybevétele nem 
kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák 
meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

(2) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében idényjellegű 
szolgáltatásban is megállapodhat.  

 

(4) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. 

 

(5) A Hkr. 7.§. (1a) bekezdés, b) pontja szerinti lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használó természetes személy részére biztosítható 60 literes gyűjtőedényzet beszerzéséhez a 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adja 
ki. 

 

 

7. A közszolgáltató kötelezettségei és jogai 

 

11.§.      

 



(1) A közszolgáltató köteles a vonatkozó, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, 
jogszabályok és a közszolgáltatási szerződésben meghatározattak szerint a közszolgáltatást 
folyamatosan ellátni az alábbiak szerint: 

a) a felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel 
rendelkező hulladékbirtokostól a teljes belterületen a közszolgáltatást felajánlani, a 
természetes személytől és a nem természetes személytől a vegyes és elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani a tőle elvárható 
gondossággal, 

b) a gyűjtő edényben okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával 
köteles megtéríteni, 

c) a közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedény kiürítése után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani, 

d) a begyűjtés módjában beálló változásról a hulladék birtokosát előzetesen értesíteni 
(ünnepek esetén hirdetés útján), 

e) a megállapított közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokostól beszedni, 

f) igény esetén a nagyobb, - 2. melléklet szerinti - gyűjtőedény használatát, a 
hulladékbirtokosnak külön díj ellenében biztosítani. 

 

(2) A hulladék rendszeres begyűjtését a közszolgáltató a szállítási napokon 600 óra és 2000 
óra között köteles elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra 
esik, úgy a tevékenység a következő munkanapra tolódik el, ha a közszolgáltató a 
munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást. Az eltérő időpontról az érintett 
hulladékbirtokosokat a közszolgáltató hirdetmény útján tájékoztatni köteles. 

 

(3) A közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának 
közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest 
hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat 
útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van. 

 

(4) A közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 

a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 
rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 



c)  az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 

 

(5) Az  önkormányzat a települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelése és 
ártalmatlanítására, a közszolgáltató a Kaposvár, Dombóvári út. 0324/24. hrsz-ú 
hulladékkezelő központját jelöli ki. Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat 
a közszolgáltató hulladékválogató és komposztáló létesítménybe köteles szállítani a hatályos 
közszolgáltatási szerződése alapján. 

 

(6)  Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
céljából közterületen helyezték el, és az edényzet vegyes vagy elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát 
képezi. 

 

 

8. A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai 

 

12.§.      

 

(1) A teljes belterületen található felépítményes ingatlanokon a vegyes és elkülönítettet 
hulladék gyűjtésére használt gyűjtőedény mérete természetes és nem természetes személy 
hulladékbirtokos esetében a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás 
megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell. 

 

(3) Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a 
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, 
egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos. 

 

(4) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért 
felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. 
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület 



szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 

 

 

9. A hulladék elkülönített (szelektív) gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok 

 

13.§.      

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. Az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű 120 literes, 770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

(6) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék edényzetének kezelésére és szállítására, e rendelet 
szerint, a vegyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. 

 

 



10. A közszolgáltatás díja 

 

14.§.      

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a természetes személy és nem természetes 
személy, ingatlanhasználó, hulladékbirtokos kéthavonta köteles megfizetni a közszolgáltató 
vagy megbízottja részére. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a kötelezett, csekken, átutalással, vagy a 
közszolgáltató házipénztárában, készpénzben a számlán szereplő fizetési határidőig köteles 
kiegyenlíteni. 

 

(3) A díjhátralék behajtása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 
meghatározott eljárás keretében történik. 

 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját a Ht.-ban valamint a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezései alapján köteles megfizetni. 

 

 

III. Fejezet 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 

 

11. A közszolgáltatás tartalma 

 



15.§.    

   

A közszolgáltatás kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére, 
elszállítására és kezelésére. 

 

 

12. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

16.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 
készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a szolgáltató cég 
jelzését, nevét, címét időtálló módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell 
végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést 
megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését 
elvégezni vagy elvégeztetni a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a 
szennyezést okozó közszolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.  

 

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül, 
– az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 
elszállításáról. 

 

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 
egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába - a vonatkozó jogszabályi előírás alapján – 
nem engedhető. 



 

17.§.      

 

(1) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezésével összefüggő nyilvántartást úgy kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 
elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 
származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen, és köteles az ehhez 
kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 

 

(2) A közszolgáltató nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, 
szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni 
és azt a tárgyévet követő március 31-ig a képviselő-testületnek benyújtani. 

 

(3) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására az 
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által történt 
nyilvántartásba vétellel, 

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, 

c) a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

 

 

13. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

18.§.      

 

(1)  Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, – a külön jogszabályban meghatározott 
műszaki és közegészségügyi előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. 

 



(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 
növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. § (3) 
bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e 
rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

 

 

14. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

19.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

 



(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, 
számla alapján jogosult beszedni. 

 

(4)  A közszolgáltatás díját késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 

20.§.      

 

(1)  A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek 
élet és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 
és a műtárgyainak állagát. 

 

(2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 
jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja 
annak elszállítását. 

 

(3) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) 
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási 
helyen szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 

 

 

21.§.      

 

Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy: 

a) az ingatlantulajdonos a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, 

b) az ingatlantulajdonos a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, 

c) a közszolgáltató a rendeletbe foglaltak alapján végzi-e a közszolgáltatást. 



 

 

15. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 

22.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt 
ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját, azaz a közszolgáltatás díját az 1. melléklet 
tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 20-ig kezdeményezheti a 
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 

 

16. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

        

23.§.      

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak, a közszolgáltatási tevékenység során 
megadni személyes adatait (nevét, születési dátumát, lakcímét, anyja nevét), mely adatokat a 
közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tart 
nyilván és kezel. 

 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 
anyja nevét. 

 

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 
összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni, köteles azokat betartani. 



 

(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat, – a behajtásra 
jogosult hatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

 

17. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

 

24.§.      

                

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

 

18. Záró rendelkezések 

 

25.§.      

 

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti, Somogysárd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékokról. 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
1. melléklet a 8/2015.(XII.18.) ÖR-hez  208.2 KB 
2. melléklet a 8/2015.(XII.18.) ÖR-hez  204.29 KB 
 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/15626/100758/138936/1450432818_1.%20melleklet%20a%208-2015.%20or-hez.pdf
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/15626/100758/138936/1450432860_2.%20melleklet%20a%208-2015.%20or-hez.pdf


  
Somogyszil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XII.22.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2018-01-01 -tól 
Somogyszil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XII.22.) önkormányzati 
rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról  
 

Somogyszil Község Önkormányzat képviselő-testületének 

7/2017. ( XII.22.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról 

 

 

Somogyszil Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Somogyszil Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

2. A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 

 

./. 

 

-2- 

3. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

4. Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az. 1. mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 



(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 
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(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

5. Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 



 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja, illetve a (7) bekezdésben meghatározott módon 
megsemmisítheti.  

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő 
elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a 
hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

(7)   A   megszárított  zöldhulladék,  a  papírhulladék  az 
ingatlanon  ,  a  lakóépületektől  gazdasági  épületektől  és 
pajtáktól  számított  legalább  1O  méteres  távolságban  ( a kertben  ),  délután  13.OO - 
16.OO óra között elégethető. Az égetést  a tűzvédelmi szabályok betartásával kell elvégezni, a 
tűz  tovaterjedését  meg  kell  akadályozni( körülárkolás ),a tüzet felügyelet nélkül nem lehet 
hagyni. 

 

(8)  Ipari  eredetű  hulladék,  műanyag,  ruhanemű  és a közterületen hulladék égetése tilos. 
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6. Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

7. A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

8.A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségei és jogai 

9. § 



(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 
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a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. § 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

9. Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 



hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

./. 
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(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

10. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 



13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 (3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

11. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

./. 
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(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

15. § 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 



b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

12.. Az ingatlanok tisztán tartása 

 

16.§  

 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni. 

 

(2)   Az  ingatlanon  belül  csak  komposztálható  hulladék helyezhető el. 

 

(3)  Az ingatlan használója köteles gondoskodni: 

a)  az  ingatlanról  a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és bokroknak a telekhatárig történő 
visszametszéséről, 

b) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, 

c) az épületek homlokzatának tisztántartásáról. 

 

./. 
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(4) Ha az ingatlan használója az a) pontban foglalt kötelezettségének írásos felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és 
bokroknak a telekhatárig történő visszametszésére. Ebben az esetben az ingatlan használója 
kártérítésre nem tarthat igényt.  

 

 

13. Közterületek tisztántartásának általános szabályai 

 

17.§ 

 

(1) Közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, tilos. 

 

(2)  A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, 
emlékműveket   ,   a  fákat  és  egyéb  növényzetet rongálni, beszennyezni tilos. 

 

(3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre,     csapadékvíz-
elvezető     árokba,    kutakba természetes vízfolyásokba elhelyezni, vezetni, kiönteni tilos. 

 

(4)  Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, ( járda hiányában 2 
m-es területsáv ) , illetve a  járda  melletti zöldsáv, nyílt csapadékvízelvezető-árok és 
ennek  műtárgyai  ( híd, áteresz ) tisztántartásáról, évenként 
legalább  ötszöri    kaszálásáról,   a   szabad   vízfolyás biztosításáról. 

 

(5)  Az  ónos  esőtől  ,  jégtől  vagy  hótól  síkossá vált burkolatot síkosság mentessé kell 
tenni. A síkossá vált járdát reggel  7.OO  óráig  a  járda melletti ingatlan használójának 
kell  síkosság mentesítenie  a  hó eltakarításával és fel kell szórni,  lehetőleg  környezetet 
kímélő anyaggal ( pl.: homok, hamu, fűrészpor ) 

 

(6) A vendéglátó-ipari és kereskedelmi, szolgáltató egységek előtti  járdaszakaszt,  az üzlet 
közvetlen környékét ( 2 m-es sávot figyelembe véve ) a használó köteles minden reggel 7.OO 
óráig megtisztítani  és folyamatosan tisztán tartani. 



 

(7)  Az  alkalmi  árusok  kötelesek  az  árusítás  után  az elárusítóhely területén rendet rakni. 

 

(8)  A  14.  §  -ban nem szabályozott közterületek, közutak, közpark, 
gyalogjárók   ,buszvárók,  szabad  vízfolyások  és átereszek  tisztántartása, a 
síkosságmentesítés, hóeltakarítás  keletkezett  hulladék  összegyűjtése  és  elszállítása  az 
önkormányzat feladata. 

 

14. Építési   és   bontási   területek   tisztántartása,  anyagok szállítása 

 

18.§ 

 

(1)  Építés,  bontás  vagy  felújítás  alatt álló üres ingatlan tisztántartása az engedélyes 
feladata. 

 

(2)  Építésnél,  tatarozásnál,  bontásnál  keletkezett por, valamint  szenny  terjedését  meg kell 
akadályozni, a porképző anyagokat  vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési 
törmeléket csak az építés, bontás idejére, legfeljebb egy hónapig lehet díjmentesen tárolni. 
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(3) Az építési területről a sárfelhordás letakarításáról és a  közlekedés  számára  a  szükséges 
jelzésről az építtetőnek vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodni kell. 

 

(4)  Bármilyen anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. 

 

(5) Ha bármilyen szállítmány fel - és  lerakodásánál  , szállításánál a közterület 
beszennyeződik, a szállítást végző köteles azt haladéktalanul megtisztítani. 

 



19. § 

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról 
szóló 8/2015. ( IX.28. ) önkormányzati rendelet. 

Somogyszil, 2017. december 21. 

 

 

 Sámoly Ferenc                                                  Fülöp László 

  polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

Ez a rendelet Somogyszil község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 

 

A kifüggesztés napja: 2017. december 22. 

A levétel napja: 

 

 

                                                                                                     Fülöp László 

                                                                                                         jegyző 

 

 

 

1. Melléklet a 7/2017. ( XII.22.)  önkormányzati rendelethez 

 

 



 

A szabványos tároló gyűjtőedény 

 

 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, amelyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok a lakosság körében:        Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 

 

  60 literes (DIN)                                                        120 literes (DIN) 

  80 literes (DIN)                                                        240 literes (DIN) 

120 literes (DIN)                                                     1100 literes (DIN) 

 

 

 

 

 
 

















Szabadi község képviselő testületének 15/2017 (XI.15..) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2017-11-16 -tól 
Szabadi község képviselő testületének 15/2017 (XI.15..) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékgazdálkodásról 
 

Szabadi község képviselő-testületének 15/2017 (XI. 15.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Szabadi Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 



b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

4. § 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 



(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 
napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 



(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra 
használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 



az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

10. §  

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 



(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 



(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő 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. 

15. § 

 



(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

Záró rendelkezések 

16. § 

(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2016.(I.20.) számú 
önkormányzati rendelet. 

Szabadi, 2017. nov. 15. 

Antal Lajos                                                   Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit 

polgármester                                                                        jegyző 

Kihirdetve: 

2017. nov. 15.-én  20 óra 10 perckor. 

                                               Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit 

                                                                      jegyző 



Szabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2018-05-08 -tól 
Szabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékról 
 

Szabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában, 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

1. ) Szabás Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) tart fenn a 
közigazgatási területén az ingatlanhasználónál rendszeresen keletkező, települési 
(szilárd) hulladék begyűjtésével, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával, 
valamint a települési (szilárd) hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtésével 
(beleértve a begyűjtő helyek közszolgáltatás keretében történő működtetését), anyagok 
begyűjtésével, valamint azok hasznosításával és ártalmatlanításával, az ezzel 
kapcsolatos közszolgáltatói feladatok e rendelet szerinti ellátásra. 

 

2.)  A rendelet területi hatálya Szabás község közigazgatási területére terjed ki. 

 

3.)  A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik Szabás község közigazgatási 
területén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) 
bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek (a 
továbbiakban:ingatlanhasználó), valamint az Önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra. 

 

4.) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező települési 
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatásra. 

 

5.) Szabás község közigazgatási területén a települési (szilárd) hulladék gyűjtésére, 
elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.) - amely közszolgáltatónak 
minősül - (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató község közigazgatási területén 



a települési szilárd hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére 
jogosult, illetőleg kötelezett a közszolgáltatási szerződés alapján. 

 

6.) Szabás község kijelölt hulladéklerakó-helye Kaposvár 0133/2 hrsz. alatti Kaposvári 
Regionális Hulladéklerakó. Ha valamilyen okból a begyűjtött hulladék ezen lerakón történő 
elhelyezése és ártalmatlanítása akadályba ütközik, egyéb hulladéklerakó kijelölésére a 
Közszolgáltató jogosult. 

 

7.) Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal 
kell alkalmazni, értelmezni. 

 

 

2. A közszolgáltatás tartalma 

 

2.§ 

A közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki: 

• az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a 
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb 
módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 
hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 

• az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont lomhulladék évente kétszeri - a 
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított 
szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 

• a gyűjtőhelyek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, 
működtetésére és üzemeltetésére; 

• az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési 
hulladék ártalmatlanítására; 

• az elkülönített gyűjtött hulladék begyűjtésére és elszállítására, 
• az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására, 
• háztartásokban keletkező veszélyes hulladék évi egyszeri összegyűjtésére és 

elszállítására, 
• az illegális hulladéklerakók felszámolására. 

 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 



3.§ 

 

1. ) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet 
határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott 
kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Az útvonal 
és az időpont változásáról a közszolgáltató értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket, a 
lakosságot. 

 

2. ) A hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő: évi 52 ürítés - minden héten 
(szerdán) egy alkalommal. 

 

 

3.) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 
ingatlanhasználónak többlet települési hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt 
és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. 

 

3.1 Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 

 

4.§ 

 

1. ) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy 
munkaszüneti napra esik, és az önkormányzat a szállítóval másban nem állapodnak 
meg a hulladékot a Közszolgáltató az eredeti ürítési napon szállítja. 

 

2.) Ha a gyüjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

3.2 Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása 

 

5.§ 



 

1. ) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles 
gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a 
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A közszolgáltató 
által biztosított gyűjtőedények mérete választható 60 literes, 120 literes és 240 literes 
lehet. A gyűjtőedény kiválasztása során figyelemmel kell lenni a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében 
foglaltakra. 

 

2.) Ha a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a 
közszolgáltató a köztisztaság biztosítása érdekében felhívja az ingatlanhasználót megfelelő 
űrtartalmú edényzet igénylésére. Az ingatlanhasználónak a felszólítás kézhezvételét követően 
10 napon belül megfelelő űrtartalmú edényzetet kell igényelni. 

 

3.) A közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket a kérelem 
kézhezvételéről számított 15 napon belül az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Az 
ingatlanhasználó, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója, 
közös edényhasználat esetén a közös képviselő köteles írásban igazolni a gyüjtőedényzet 
átvételét. 

 

6. § 

 

1. ) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű 
használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. 

 

2.) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonát képező és rendeltetésszerűen használt 
gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az 
ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

3.) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a 
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a 
közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet 
megtisztítani. 

 



3.3)  A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és 

kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

7.§ 

 

1. ) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlanhasználó közösen is 
használhatja, ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy 
szervezete működik, és valamennyi érintett írásban közös edényhasználatban 
állapodott meg. 

 

2.) Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodnak meg az (1) bekezdésben 
meghatározottak, az edény térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének 
az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. 

 

3.) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők, közös képviselőjének írásban 
kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át 
ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről. 

 

8.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen az ingatlan bejárata közelében 
elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

 

2.) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való 
átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja 
igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján 
határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. 

 

3.) Az ingatlanhasználó a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben, valamint az e célra 
rendszeresített zsákban adhatja át. 



 

4.) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

5.) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

6.) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy 
űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne férjenek hozzá. 

 

9.§ 

 

1.) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a 
gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az 
átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A Közszolgáltató 
köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről. 

 

2.) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon 6.00 óra és 20.00 
óra között végzi. 

 

3.) A gyűjtőedényt - tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével - a szállítás 
napján (szerdán) lehet kihelyezni a közterületre 6.00 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a 
hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történő 
visszahelyezése. 

 

4.) A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 

• a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 
rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

• érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 

• az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 



 

3.4 Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével, tisztántartásával 

kapcsolatos előírások 

 

10. § 

 

1. ) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, 
valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen és azt rendeltetésszerűen 
használják. 

 

2.) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények 
tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített konténerek mosásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató 
gondoskodik. 

 

11. § 

 

1. ) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok tömörítés 
nélkül zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetet teljesen ki kell üríteni. Nagyobb 
terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell 
darabolni. 

 

2.) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék 
maximális súlya: 

• 60 literes gyűjtőedény esetén18 kg 
• 120 literes gyűjtőedény esetén36 kg, 
• 240 literes gyűjtőedény esetén72 kg. 

 

3.) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési hulladékkal 
összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben 
elhelyezni. 

 



4.) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a 
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(Különösen tégla, beton, 
vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

5.) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlanhasználó a közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti 
tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 

 

6.) Tilos a gyűjtőedényzetbe betenni azokat a hulladékokat, amelyeket az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott hulladékszigeteken elhelyezett hulladéktárolókban kell 
elhelyezni. 

 

12. § 

 

1. ) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a 
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e 
feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során 
a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a 
Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 

2.) A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően 
hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 

 

3.5 A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések 

 

13.§ 

 

1. ) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató 
évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj 



felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. 

 

2.) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék 
elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett 
lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési 
törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki. 

 

3.) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a 
közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. 

 

4.) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

3.6 Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása 

 

14.§ 

 

1. ) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy 
ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

 

2.) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell 
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb 
legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő. 

 

3.) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során 
a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze 
vagy károsítsa a környezetet. 



 

4.) Az (l)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a 
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlanhasználó köteles a települési 
hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére 
feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi 
hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni. 

 

5.) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente egyszer a közszolgáltató 
térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról. 

 

6.) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a polgármester és a közszolgáltató évente 
állapodik meg. 

 

3.7 Karácsonyfa gyűjtése 

 

15.§ 

 

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé 
kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 

 

3.8 Építési-bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó előírások 

 

16.§ 

 

Az építési-bontási hulladék elszállítására, elszállíttatására az ingatlanhasználó, illetve az 
köteles, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett. 

 

3.9 Az elkülönítetten gyűjtött hulladékra vonatkozó szabályok 

 



17.§ 

 

1. ) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, 
visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a 
képviselő- testület a helyi feltételekhez igazodva bevezette az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő begyűjtésének kombinált 
rendszerét. 

 

2.) A települési hulladék elkülönített gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő 
tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a Közszolgáltató 
közreműködésével biztosítja. 

 

3.) Az elkülönített gyűjtött hulladék begyűjtésének részletes Községi feladatait a 
Hulladékgazdálkodási Terv állapítja meg, elősegítve a hulladékfajta szerinti, illetve az egyes 
hulladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését. 

 

18.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó a települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 
papírt, fehér és színes üveget, műanyagot a Közszolgáltató által működtetett 
hulladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni. 

 

2.) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőszigetre történő szállításáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy 
kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. 

 

3.) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a 
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről 
az önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt jelöléssel, 
piktogrammal, más szűrnél, felirattal vagy speciális kialakítással meg kell különböztetni az 
egyéb gyűjtőedénytől. 

 



4.) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a 
gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást 
adni az ingatlanhasználóknak. 

 

5.) A gyűjtőhelyen elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtés alá tartozó hulladék 
fizikai előkezelésről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött hulladék 
hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen 
végezhető. A gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék 
válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az így gyűjtött 
hulladék értékesítésére is. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta 
bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles 
díjcsökkentő tényezőként számításba venni. 

 

4. Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

19.§  

 

1. ) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

2.) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előre 
meghatározott időpontban megjelölt zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 
napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

3.) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

4.) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

5. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 



20.§ 

 

1. ) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a Ht.-ben és végrehajtási rendeletben, e 
rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 

2.) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás 
teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet igénybe a 
képviselő-testület egyetértésével. 

 

3.) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert 
(kizárólag magyar nyelven). 

 

6. Az ingatlanhasználók közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 

 

21.§ 

 

1. ) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak 
szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási 
díj megfizetésére. 

 

2.) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 
hulladék kezeléséről. 

 

3.) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék 
nincs, vagy nem keletkezik. 

 

22.§ 



 

1. ) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy: 

• a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, szétválogassa, 
• a rendelet 1. mellékletében felsorolt gyűjtőhelyen elhelyezett edényzetekbe a külön 

gyűjtendő fehér, színes üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze, 
• a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladék 

gyűjtési napokon átadja, 
• a lomhulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a 13.§(1) bekezdés 

szerinti hulladék gyűjtési napokon átadja, 

• a maradék (elkülönítetten gyűjtött és szétválogatott, valamint veszélyes hulladéktól 
mentes) hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja, 

• az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat megfizesse, 

• a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a Község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

• az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne 
bocsásson ki. 

 

2.) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres települési hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő Ht. 35. § g) pontja 
meghatározott azonosító adatai. 

 

3.) Amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató által 
küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlanhasználó kötelezettsége olyan magyarországi 
postai címet megadni a Közszolgáltató részére, ahol maradéktalanul biztosított a 
Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele. 

 

4.) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, valamint úgy kell 
meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben 
tárolható legyen. 

 



5.) A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az 
ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (utca, házszám) úgy, hogy az a későbbiek során 
eltávolítható legyen az edényzetről. 

 

6.) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

7. Közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

 

23.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht. 34. § (5) 
bekezdése, a Ht. 37. § - a, valamint a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a az 
irányadó. 

 

8. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 

 

24. § 

 

1. ) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére 
köteles. 

2. ) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla 
ellenében, 

• természetes személy ingatlanhasználó negyedévente, 
• gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó havonta, kötelesek megfizetni. 

 

25.§ 

 

1. ) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. 



 

2.) A rendelkezésre állási díj 

• a számlázási, díjbeszedési költségek, 
• a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság 

eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve 
mérések és vizsgálatok költségei, 

• a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából 
eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló 
kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll. 

 

3.) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől 
függetlenül köteles megfizetni. 

 

4.) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre 
állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll. 

 

5.) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és 
az egységnyi díjtétel szorzata. 

 

26. § 

 

1. ) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor 
a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön 
kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem 
közlik, akkor a Közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező 
tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az 
ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki 
a szolgáltatási számlát. 

 

2.) A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A 
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 
érvényesíthet. 

 



3.) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. 
Amennyiben a Közszolgáltató nem válaszol, vagy az nem felel meg, úgy az ingatlanhasználó 
a Ht. 83. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. 

 

27.§ 

 

1. ) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a 
Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron 
következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

2.) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

 

3.) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más, a Ptk. 
szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a 
legközelebbi gyűjtési napigpótolta a mulasztását. 

 

9. A Közszolgáltatás szüneteltetése 

 

28.§ 

 

1. ) A természetes személy ingatlanhasználó - részére történő közvetlen számlázás esetén 
- legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a 
hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig 
megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban 
senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag - nullás, vagy 
csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - 
igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes 
személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére kötelezett. 



 

2.) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

3.) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi 
számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

4.) A szüneteltetés idejére a természetes személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési 
kötelezettség terheli. 

 

10. A közszolgáltatatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

29.§ 

 

1.) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével. 

 

2.) Az ingatlanhasználó a Ht. 38. § (3) bekezdése alapján személyes adatait és - amennyiben 
az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a 
Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül 
bejelenteni. 

 

3.) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet és Társasház a 
közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a 
közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 

4.) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 

 



5.) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles 

• megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
• gondoskodni az adatok biztonságáról, 
• meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

30.§ 

 

1. ) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezettek személyének és kilétének megállapításához, valamint a 
közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges és 
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

 

2.) A Szolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a 
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat 
köteles megsemmisíteni. 

 

3.) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a behajtásra 
jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

11. Záró rendelkezések 

 

31.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

32.§ 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 



 

33.§ 

 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabás Község Önkormányzat Képviselő-
testületének  4/2015. (IV.03.) önkormányzati rendelete. 

 

 

       Sári Dénes                                                                                           Pintér Csilla 
Judit 

            polgármester                                                                                                    jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2018. május 07. napján. 

 

Pintér Csilla Judit 

                                                                                      jegyző 

 

 
 

1. melléklet a 5/2018.(V. 7.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtőhelyek elhelyezkedése 

 

1. Szabás, Fő utca 59. 

 
 



































































Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2018-02-16 -tól 
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.15..) önkormányzati 
rendelete 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Szentbalázs község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét 
és módját. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Szentbalázs község közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban együttesen: 
ingatlanhasználó) melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. 

3. § 

A rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására. 

2. Fogalmi meghatározások 

4. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely 
üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik 
senki. 

2. Gyűjtési naptár: a közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési napok előre meghirdetése 

(2)          E rendelet értelmezése során a hulladékokról szóló törvény, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet és az 



egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
Kormányrendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

II. fejezet 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

5. § 

(1) Szentbalázs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a helyi 
közszolgáltatás útján biztosítja. 

(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a közszolgáltató 
által kötött közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

(3) A közszolgáltatás igénybevétele a Szentbalázs község közigazgatási területén lévő 
ingatlanhasználó részére egész évben kötelező. 

(4)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

(5)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztarsási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönített gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

 (6) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében biztosítja: 

a) az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtését, elszállítását és kezelésre való átadását heti egy alkalommal, 

b) biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 
kéthetente egy alkalommal, és a fennmaradó üveg frakciójú gyűjtőszigetek ürítésével havi 1 
alkalommal, 

c) évente egy alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtését, 
elszállítását és kezelésre való átadását, 

d) 120 és/vagy 80 literes hulladékzsákok biztosítása térítés ellenében, 

e) karácsonyfák elszállítása évente egy alkalommal, 

f) elektronikai hulladék gyűjtése a Társulás területén lévő hulladékudvarokban, 



g) zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási szerződésben és az Országos 
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltak szerint. 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szabályai 

6. § 

(1)  Szentbalázs község közigazgatási területén az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatást a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 
Kaposvár, Áchim A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi a Társulással kötött 
közszolgáltatási szerződés keretében. A Társulásnak tagja Szentbalázs Község 
Önkormányzata is.  

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a közszolgáltató által felajánlott legalább két űrmértékű edény alapján választja ki. 

(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. 

(5) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

5. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás 

7. §. 

(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről vagy bérletéről és 
elszállításáról a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel 
közös edényekben nem helyezhető el. 

(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – külön 
jogszabályban meghatározott esetet kivéve – a közszolgáltató szállítja el. 

(3) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó 
köteles gondoskodni.  

6. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. § 



(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 
közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti (kék kukában), az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták 
közös gyűjtőedényben helyezhetők el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. (Szentbalázs 99/1 hrsz.) 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

1. Hulladékgyűjtő udvar használata és a gyűjtőedény – csoportos 

elkülönített gyűjtés 

9. §. 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, és papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén, 
amennyiben nem rendelkezik díjhátralékkal, térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újrahasználati 
központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

8. Zöldhulladék 

10.§ 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a zöldhulladék-szállítási napot 
megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az OHKT által előírt kötelezettségek részeként szállítja 
el, meghatározott napon. 



(4) A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket értesíteni köteles. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki az ingatlana előtti 
közterületre. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre külön önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. 

9. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

11. § 

(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a 
meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 
nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét. 

(6) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(7) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján a 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató 
kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló Szerv)   a számlázáskor érvényesíti. 

(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 
nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a 
háztartási hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 

(9) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 



(10) Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 
úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 
síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

12. § 

(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 
szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, 
módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. 
Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan 
gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlanul mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 (6) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön 
térítés ellenében végzi. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra 
rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 
literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 
mellett kell elhelyezni.    

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék 
elszállítását, ha 

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, 
szállítható, vagy ártalmatlanítható, 

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató 
munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni. 

10.Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

13. § 



(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot e rendelet 1.  mellékletében szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

(2)A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja az önkormányzat polgármestere által kiállított igazolással kell 
igazolni a közszolgáltató részére. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, vagy 
1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező 

(4) A közszolgáltató a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó 
szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem 
fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag 
akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig jogszerűen használta. 

(5) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól 
bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet 1100 literes, vagy annál kisebb tartályokban is. 

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanán belül tartja, azt közterületen tartósan 
csak közterület használati engedéllyel lehet kihelyezni. Nem tekinthető tartós közterület 
használatnak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 20.00 óráig 
kihelyezett gyűjtőedény.  

(7) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

(8) Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az 
ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal 
térítésmentes használatára közterület használati szerződést kötni. 

14. §. 

(1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(2 )A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége. 

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 



(4) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját 
ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(5) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 
tilos. 

(6) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 
lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a 
közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 
megtéríteni. 

(7) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény 
tulajdonosának kötelezettsége. 

(8) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 
d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  

(9) A közszolgáltató az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre az önkormányzat 
részére biztosítja. 

(10) A vegyes hulladékgyűjtő edényen a közszolgáltató műanyag regisztrációs címkét  köteles 
elhelyezni. 

11. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés, szüneteltetés szabályai 

15. § 

 (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

(2 ) A díj megfizethető csekken, átutalással , a Koordináló Szerv által negyedévenként 
kibocsátott számla alapján. 

(3) Késedelmes fizetés esetében a Koordináló Szerv késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

16. §. 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik (ingatlan lakatlan) és emiatt hulladék 
sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal 
megelőzően Önkormányzati igazolással, a közszolgáltató szüneteltetésre kiállított 
formanyomtatványán igazolni kell a szüneteltetés tényét. Ha a szüneteltetés feltételeiben 



változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. 

(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól: 

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény 
nincs elhelyezve, 

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási 
kötelezettségének, 

c) szüneteltetés időtartama alatt. 

(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására e rendeletben 
foglaltak szerint az önkormányzat polgármesterének igazolása szükséges. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi 
Kirendeltségén Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy a közszolgáltató 
székhelyén lehet beadni. 

12. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 

17. §. 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

(5) A közszolgáltató az igénybe vevő személy 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. 

III. fejezet 

                 Záró rendelkezések 



18. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szentbalázs Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete  a 
települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 

 

 dr. Tornyos Gábor                                                                Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                                                 jegyző                     

 

Záradék: 

Kihirdetve: Szentbalázs, 2018. február 15.     
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Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.1.) 
önkormányzati rendelet 
Hatályos:2017-12-01 -tól 
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.1.) 
önkormányzati rendelet 
Szentgáloskér község képviselő-testületének 12/2017 (XII. 1 ) önkormányzati rendelete a 
települési hulladékgazdálkodásról  
 

 

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Szentgáloskér Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

A közszolgáltatás tartalma 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. 
u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 



a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy 
alkalmi elszállítására; 

 

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

3. § 

 

 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató 
az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján 
tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 



4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével a 
rendelet mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, 
műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra 
rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 

(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. 

 

(5) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő 
edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés 



napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának 
napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése. 

 

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek 
határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év 
utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő 
hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált 
gyűjtőedény mellett. 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti 
és a közszolgáltató részére átadja. 

 



(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

(5) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

 

 

Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

7. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 
növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 
038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet 
(természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) 
elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési 
műveletek nem végezhetők. 

 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 



038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén 
térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre 
a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban 
történhet. 

 

(5) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási 
akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot 
tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

8. § 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba veszi és 
az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes hónapra 
érvényesíthető. 

 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója ezt a 
közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

 

 

 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 



kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente 
egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és 
elszállítása, 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha 
a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt 
térítésmentesen pótolni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő 
járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során 
veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot 
tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 



 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

11. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

 

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente 
két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

 



(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb 
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére. 

 

12. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe 
venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe 
vételével e rendelet mellékletében szereplő típusedények közül az általa használni kívántat 
kiválassza. 

 

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

13. § 

 

(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 



Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

14. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj 
beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak 
nyilvántartása. 

 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató 
gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. § 

 

(1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a 
közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés 
alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 



a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

    mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Záró rendelkezések 

16. § 

 (1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016.(VI.30.) számú 
önkormányzati rendelet. 

 

Szentgáloskér, 2017.november.27. 

                      Szabó Péter                                      Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 

                      polgármester                                                  jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30. 

                                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 

                                                                                                  jegyző 
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A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Tarrós Község Képviselőtestületének. 

6/2015. (IV.30.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Tarrós Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1.  § (1) Jelen rendelet célja: 

a)   Tarrós község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b)      a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 
környezetkímélő ártalmatlanítása. 

 (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 

 (3) Tarrós község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási célok elérése 
érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás 
körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, 
az érintettek jogait és kötelezettségeit. 



 

2. Általános rendelkezések 

 

2.    § (1) Tarrós község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: 
Képviselőtestület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Tarrós község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 (3)    A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

4. A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 
hulladékra. 

5. A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(6)    Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési 
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített 
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni. 

7. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 
E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

8. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a)  a közszolgáltatás első igénybevételével, 

b)   ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 



c)  a szerződés írásba foglalásával. 

 (9)   Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy 
szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést 
köteles kötni. 

 (10)      A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte 
esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat  a   
szerződés írásba   foglalásának   bármely   okból   történő elmaradása esetén az 
ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, 
a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a 
gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § (1) Tarrós Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül  a felek közt 
létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak 
gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

5.  § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely 
tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 

 (2)  Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

 (3)   A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
Közszolgáltató végezhet. 

 

4. A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 



 

6.  § A Képviselőtestület feladata különösen: 

a)   a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

b)    a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c)   a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök 
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d)        a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív 
hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; 

e)      a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató 
tevékenységének segítése; 

f. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése; 

 

5. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2)    A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. 
A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3)    A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 
hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 
legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a 
Közszolgáltató biztosítja. 

4. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, 
az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 



5. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag 
a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást 
veheti igénybe. 

 (6)    Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a 
Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi 
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

7. A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, 
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

8. Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 
jogosultak megtagadni. 

A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

 (9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő 
lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés 
alapján a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10)   A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a 
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 (11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 



2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4)  Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -
feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése 
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

4. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a 
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

 

10. § (1) A Közszolgáltató a Tarrós község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 
által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 



 (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A 
gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselőtestület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el. 

 

8. A közszolgáltatás díja 

 

11.§ (1)   Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának 
szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, melyet az 
igénybevevő köteles megfizetni a Közszolgáltató részére. 

 

                      9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről 
(lombtalanítás) a Közszolgáltató a Képviselőtestülettel történő megállapodás alapján, külön 
egyeztetett időpontokban gondoskodik, mely térítésmentes. Az akcióról a Közszolgáltató és 
az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot. 

 (2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 
meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 (3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 

10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatás 

 

13.    § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

2. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - 
korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési 
önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. 



Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, 
vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, 
köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő 
tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és 
mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

       11.  A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali 
feladatai 

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 
betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló 
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 

 

12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

 

15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a 
Képviselőtestület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, 
melyhez a Közös  Hivatal kiegészítő véleményt készít. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

16.        § (1) E rendelet 2015. napján léphatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatásról  szóló 
10/2003.(IV.20.) önkormányzati rendelet. 

 

 

            Valigura Róbert                                                                                  Rubecz Zoltánné 

alpolgármester                                                                            jegyző 

 

 

 



A rendelet kihirdetve: 2015.április 30. 

 

Rubecz Zoltánné 

            jegyző 

 
 

1. melléklet a /2015.(..) önkormányzati rendelethez 

A választható szabványos tárolóedények: 

 

  60 literes 

120 literes 

240 literes 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017(XI.27.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2017-11-28 -tól 
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017(XI.27.) önkormányzati 
rendelete 
a települési hulladékgazdálkodásról 
 

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017 ( XI.27.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról 

 

 

Taszár Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1)  A rendelet hatálya Taszár község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki. 

 

(2)  A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során 
keletkezett hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni. 

 

(3)  A közterületek tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat a  köztisztaságról és az 
avar 

   és a kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 



A közszolgáltatás tartalma 

 

2. § 

 

(1)   Az önkormányzat közigazgatási területén – a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék 
begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó 
üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim 
A. u. 2. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 

 

(2)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmában 

 

a. az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és 
a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására; 

 

b. az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi 
elszállítására; 

 

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; 

 

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására; 

 

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék 
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki. 

 

 

 



A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

 

3. § 

 

 (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt természetes személy ingatlanhasználó 
esetében a közszolgáltatás igénybevételének ténye, igénybevételre kötelezett gazdasági 
társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg. 

 

(2)  A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a 
közszolgáltató az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon 
felhívás útján tájékoztatni. 

 

Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

4. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1.  mellékletben szereplő 
szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti. 

 

(2)  Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe 
vételével a rendelet  1. mellékletében felsorolt edényméretek közül választhatja ki. 

 

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési 
papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az 
erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű 120 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben. 

 



(4) A gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó 
kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, 
vagy a közszolgáltatótól bérelt. 

 

(5)  A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(6)  A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok 
vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

5. § 

 

(1)  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 
18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki. A közszolgáltató 
hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között 
végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a 
hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre 
történő visszahelyezése. 

 

(2)  Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot kéthetente egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás 
igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a 
szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet 
megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a 
begyűjtendő hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött  települési üveg, műanyag és papír 
hulladékot   a 2. melléklet szerinti hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(4)  Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 



(5)  A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető 
mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, a közszolgáltatónál megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a 
regisztrált gyűjtőedény mellett. 

 

 

Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

6. § 

 

(1)  Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 
zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 

(4)  A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon, az ingatlanhasználó előzetes igénybejelentése alapján. 

 

(5)  A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve 
helyezheti ki. 

 

(6)  A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 



Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 
olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 
0197/33, Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú 
hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

 

(3)  A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, 
Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás 
esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 

(4)  A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag 
az erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet. 

 

(5)  A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, 
bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal 
lomtalanítási akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a 
lakosságot tájékoztatja. 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

 

8. § 



 

(1)  Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan 
tulajdonosa, használója írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki azt nyilvántartásba 
veszi és az igényt a kezdő napot követő szállítástól érvényesíti. A szüneteltetés csak teljes 
hónapra érvényesíthető. 

 

(3) A szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, használója 
ezt a közszolgáltató részére haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni. 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

9. § 

 

1. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 
igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, 
valamint az egyéb gyűjtőedényben 

 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

 

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék 
évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő 
begyűjtése és elszállítása, 

 

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, 
ártalmatlanítása és elhelyezése, 

 



d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

(2)  A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen 
köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató 
köteles az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a 
javíthatatlan edényt térítésmentesen pótolni. 

 

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a 
bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről. 

 

10. § 

 

(1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha 

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás 
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés 
során veszélyeztetheti a környezetet, 

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, 
nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak. 

 

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó 
természetes személyi adatait és lakcímét. 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai 

 

11. § 

 

(1)  Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 



hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 
ingatlanhasználó köteles: 

 

a. törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb 
mértékűre szorítsa, 

 

b)    a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni 
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

 

c)  az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább 
évente két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 

 

(3)  Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató 
felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni. 

 

(4)  Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. 

 

(5)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez 
szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé 
való közlésére. 

 

12. § 



 

(1)   Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást 
igénybe venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni. 

 

(2)  Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség 
figyelembe vételével e rendelet 1. mellékletében szereplő típusedények közül az általa 
használni kívántat kiválassza. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól 
információt kérni. 

 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje 

 

13. § 

 

(1)  A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. 

 

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és  Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján. 

 

(3)  Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

 

14. § 

 



(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a 
közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

 

(2)  Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

 

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a 
közszolgáltató  gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés 
személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 

 

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat 
kezeli. 

 

(5) A közszolgáltató az igénybevevő 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. 

 

15. § 

 (1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, 
valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott 
tartalmú szerződés alapozza meg. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c) a teljesítés helye, 



d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma, 

e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

       mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

           h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Záró rendelkezések 

 

16. § 

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
15/2013.(XI.28.)   önkormányzati rendelet. 

 

Keszthelyi Tiborné                                                                          Pataki Sándor 

         jegyző                                                                                     polgármester 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2017. november 27-én kihirdetésre került. 

 

Keszthelyi Tiborné 

      jegyző 



1. melléklet a 18/2017.(XI.27.)önkormányzati rendelethez 

 

 A szabványos tároló gyűjtőedény 

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított  tárolóedények,  melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző 
gyűjtési  igények kielégítésére alkalmasak. 

 

Használható típusok 

a lakosság körében: gazdálkodó szervezetek, intézmények 
körében:körében 

60 literes80 literes 

80 literes 110 literes 

90 literes 120 literes 

110 literes 240 literes 

120 literes360 literes 

240 literes 770 literes 

360 literes 1100 literes 

770 literes 

1100 literes 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2. melléklet a  18/2017.(XI.27..) önkormányzati rendelethez 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek  

 

1. Kossuth Lajos utcai víztorony (üveg, műanyag és papír frakció) 
2. Ady E. u. honvédségi 2-es kapu (üveg frakció) 
3. Lakótelep 23-as épület mögötti parkoló (üveg, műanyag és papír frakció) 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
18-2017-Települési hulladékgazdálkodási  2.59 MB 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/595/186925/261867/1511795673_18-2017-telepulesi%20hulladekgazdalkodas.pdf


  Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(IV.30.) rendelete 
Hatályos:2015-04-30 -tól 
Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(IV.30.) rendelete 
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Tékes Község Képviselőtestületének. 

6/2015. (IV.30.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Tékes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1.  § (1) Jelen rendelet célja: 

a)   Tékes község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b)      a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 
környezetkímélő ártalmatlanítása. 

 (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 

 (3) Tékes község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási célok elérése 
érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás 



körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, 
az érintettek jogait és kötelezettségeit. 

 

2. Általános rendelkezések 

 

2.    § (1) Tékes község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Tékes község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 (3)    A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

4. A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 
hulladékra. 

5. A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(6)    Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési 
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített 
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni. 

7. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 
E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

8. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a)  a közszolgáltatás első igénybevételével, 



b)   ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 

c)  a szerződés írásba foglalásával. 

 (9)   Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy 
szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést 
köteles kötni. 

 (10)      A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte 
esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat  a   
szerződés írásba   foglalásának   bármely   okból   történő elmaradása esetén az 
ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, 
a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a 
gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § (1) Tékes Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül  a felek közt 
létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak 
gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

5.  § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely 
tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 

 (2)  Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

 (3)   A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a 
Közszolgáltató végezhet. 



 

4. A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 

 

6.  § A Képviselőtestület feladata különösen: 

a)   a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

b)    a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c)   a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök 
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d)        a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és 
az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív 
hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; 

e)      a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató 
tevékenységének segítése; 

f. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése; 

 

5. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2)    A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. 
A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3)    A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 
hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 
legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a 
Közszolgáltató biztosítja. 



4. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, 
az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 

5. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag 
a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást 
veheti igénybe. 

 (6)    Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a 
Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi 
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

7. A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, 
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

8. Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 
jogosultak megtagadni. 

A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

 (9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő 
lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés 
alapján a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10)   A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a 
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 (11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 



8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 

2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4)  Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -
feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése 
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

4. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a 
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

 



10. § (1) A Közszolgáltató a Tékes község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 
által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 

 (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A 
gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselőtestület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el. 

 

8. A közszolgáltatás díja 

 

11.§ (1)   Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának 
szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, melyet az 
igénybevevő köteles megfizetni a Közszolgáltató részére. 

 

                      9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről 
(lombtalanítás) a Közszolgáltató a Képviselőtestülettel történő megállapodás alapján, külön 
egyeztetett időpontokban gondoskodik, mely térítésmentes. Az akcióról a Közszolgáltató és 
az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot. 

 (2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 
meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

 (3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 

10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatás 

 

13.    § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

2. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - 
korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 



kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési 
önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. 

Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, 
vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, 
köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő 
tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és 
mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

       11.  A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali 
feladatai 

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 
betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló 
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 

 

12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

 

15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a 
Képviselőtestület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, 
melyhez a Közös  Hivatal kiegészítő véleményt készít. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

16.        § (1) E rendelet 2015. napján léphatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező közszolgáltatásról  szóló 
11/2003.(IV.25.) önkormányzati rendelet. 

 

            Máté Gábor                                                                           Rubecz Zoltánné 

polgármester                                                                            jegyző 

 

 



 

A rendelet kihirdetve: 2015.április 30. 

 

Rubecz Zoltánné 

            jegyző 

 
 

1. melléklet a 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 

A választható szabványos tárolóedények: 

 

  60 literes 

120 literes 

240 literes 

 

 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 



















Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete 
Hatályos:2013-11-18 -tól 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete 
a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
 

Tormás  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvényének 
32 cikk (1) bekezdésének I) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 6.§ c,) pontjában, 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi . 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján különös figyelemmel a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
438/2012.(XII.29.) kormányrendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1.§ 

 

(1)A  rendelet célja, hogy Tormás  község közigazgatási területén a lakosság 
egészségének védelme, valamint Tormás  község természeti és épített környezetének 
megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak 
kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és 
hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

 

(2)A rendelet hatálya Mindszentgodisa  község közigazgatási területén belül a 
rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok 
tulajdonosaira, birtokosaira, vagyonkezelőjére, illetve használóira (továbbiakban együtt: 
„ingatlantulajdonos”) terjed ki. 

 



(3)A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az 
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd 
hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon 
összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató 
által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató 
általi elszállítására; hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék 
ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; 
valamint a fent 

 

meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására terjed ki. 

 

(4)A közszolgáltatási feladatok ellátására jogosult közszolgáltató megnevezését, a 
közszolgáltatás teljesítésének helyét, módját valamint a díjfizetési feltételeket az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 

 

5. A hulladékgazdálkodás közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére 
Tormás Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

2.§ 

 

 

(1)A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi 
közszolgáltatást. 

 

(2)Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről (hulladék gyűjtése és 
közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadása) gondoskodik. 

 

(3)A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a 
közszolgáltatás első igénybevételével. 



 

 

II. Fejezet 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

 

3.§ 

 

 

(1)Tormás község önkormányzatának képviselő testülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és 
fenntartására irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást 
szervez. 

 

(2)Tormás  község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a  KVG Zrt. (jelen rendeletben: 
Közszolgáltató). 

 

(3)Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

 

 

4.§ 

 

 

1. A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele hetente 1 alkalommal kötelező. 



 

2. A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező. A háztartási hulladék tárolására zárt műanyag zsák is 
használható. 

 

 

5.§ 

 

 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot  hetente 1 alkalommal köteles 
elszállítani. A szállítás módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – 
belátása szerint – írásban vagy közzététel útján tájékoztatja. 

 

 

III. Fejezet 

 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

 

 

6.§ 

 

 

1. Az ingatlantulajdonos köteles a Tormás község önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd 
hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon 
elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására. 

 

2. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon 



köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
tárolóedényt köteles igénybe venni. 

 

3. Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell 
eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét 
és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét 
alacsony szinten tartsa. 

 

4. Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező 
hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, 
valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak 
egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést 
ne károsítsa. 

 

 (5) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött 
vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a 
visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 

 

 

 

 

 

7. § 

 

 

1. A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó 
anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely 
veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, 
megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a 



környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, 
illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 

 

2. Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a 
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett 
tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a 
kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel 
– az ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető; vagy a 
tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; 
illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A 
kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok 
feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék 
elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

 

 

8.§ 

 

 

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az 
ingatlantulajdonos feladata, annak költségei az ingatlantulajdonosokat terheli. 

 

9.§ 

 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából 
reggel 7 órára  a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas 
helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 
órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

 

(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett 
közterületre – a forgalom akadályozása, illetve egyéb okokból – nem lehet kihelyezni, ott 
a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján, 
díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik. 



 

 

10. § 

 

 

(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve 
zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz 
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 9.§ (1) 
bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán 
tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület 
tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével 
vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a 
gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

 

IV. Fejezet 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

 

11.§ 

 

 

(1)  A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 



 

(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles 
kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A 
közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás 
időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás 
nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, 
pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak 
kell gondoskodnia. 

 

(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező 
háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett 
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató 
évente legalább 1  alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes 
hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 
közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás 
alapján gondoskodik. 

 

(5) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató 2 
héttel korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről 2 napon 
belül a helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat. 

 

(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot 
a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

 

 

V. FEJEZET 

 

A közszolgáltatás díja 



 

A szolgáltató a lakossággal  egyedi lakossági szerződést köt. 

 

 

VI. FEJEZET 

 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

 

 

13. § 

 

 

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladék  elhelyezéséről,  
az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján 
gondoskodik. 

 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás 
keretein kívül gondoskodik. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

Záró  rendelkezések 

 

 

14. § 



 

 

E rendelet 2013.november 18. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12 /2012.(VI.29.)  számú 
 önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 

1. sz. melléklet  12.08 KB 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/2989/35165/48292/1400146294_1.%20sz.%20melleklet.docx


















Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.18.) önkormányzati 
rendelete 
Hatályos:2016-01-01 -tól 
Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.18.) önkormányzati 
rendelete 
a települési hulladékokról 
 

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és a 88. § (4) 
bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

I.  Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§.        

 

A rendelet hatálya Újvárfalva község közigazgatási területére terjed ki. Ezen belül a 
rendszeres begyűjtéssel ellátott terület, a község teljes belterülete, szilárd hulladék esetében a 
közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanok tulajdonosaira. 

 

 

2.§.        

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
(a továbbiakban: hulladék) az elkülönítetten gyűjtött, valamint a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére. 



 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem 
tartozó hulladékra, azok elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékbirtokos köteles 
gondoskodni. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában az újrahasználati központ a lakosság által beszállított, 
használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény. 

 

(4) A rendelet értelmezése során a Ht., valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és 
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

 

 

3.§.        

 

(1)  A rendelet hatálya kiterjed a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz minden birtokosára, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során 
hulladék, vagy szennyvíz keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék és a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtőjére, valamint kezelőjére. 

 

(2) A háztartási hulladék begyűjtője és kezelője a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által kiírt pályázat nyertesei, többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok lehetnek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására begyűjtő és kezelő csak az önkormányzat által 
kiírt pályázat mindenkori nyertese vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 
lehet. 

 

(3) Újvárfalva közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére és elszállítására kizárólagosan 
jogosult a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.), 
kezelésére, ártalmatlanítására és hulladéklerakó üzemeltetésére kizárólagosan jogosult a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.), amelyek 
közszolgáltatónak minősülnek. (a továbbiakban: közszolgáltató). 

 



(4) A közszolgáltató Újvárfalva közigazgatási területén a háztartási hulladékkal, a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 
kötelezett a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött szerződése 
alapján. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosától, 
vagyonkezelőjétől vagy egyéb jogcímen használójától Táskai Kálmán, (Nagybajom, Mező 
utca 85.) vállalkozó gyűjti be, szállítja és helyezi el, illetve gondoskodik annak 
ártalmatlanításáról. A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. üzemeltetésében lévő 
Csökölyi Települési Szennyvíz, komplex szennyvíztisztító telepre vagy a Kutas Község 
Önkormányzat üzemeltetésében lévő kutasi kazettás szennyvíztisztító telepre köteles szállítani 
ártalmatlanítás céljából. 

 

(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, 
kezelője vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) és gazdálkodó szervezet az 
ingatlanán keletkező, felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról 
és ártalmatlanításáról a Ht. szabályai szerint, valamint az e rendelet szerinti közszolgáltatás 
útján, a közszolgáltatóval kötött szerződés szerint köteles gondoskodni. 

 

 

II. Fejezet 

 

Települési szilárd hulladék 

 

2. A közszolgáltatás tartalma 

 

4.§.        

 

A közszolgáltatás kiterjed: 

a) a természetes és nem természetes személy hulladékbirtokosok által, - a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére 
és elszállítására, ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, zöldhulladék, valamint 
az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását, 



b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy hulladékbirtokosoktól 
évi egy alkalommal történő összegyűjtésére, 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére. 

 

 

3. A hulladék elszállításának rendje 

 

5.§.        

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre 
csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, 
és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. 

 

(2) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel 6.00 és este 
20.00 óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási 
helyre történő visszahelyezése. 

 

(3) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról a közszolgáltató köteles 
az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

 

(4) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, a rendelet 2. 
mellékletében előírt gyűjtőedény típusokban lehetséges. 

 

(5) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 

a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 

b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 

c) a szerződés számát, 

d) a gyűjtőedény ürítési helyét.  



 

(6) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. 

 

(7)Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 
gondoskodik. 

 

 

4. Lomtalanítás és zöld hulladék kezelése, elszállítása 

 

6.§.          

 

(1) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
jogszabályban előírt szabályaitól eltérő módon kezelni. 

 

(2) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött 
külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a 
helyben szokásos módon tájékoztatja.  A lomtalanítás során ingatlanonként maximum 1 m3 
nagydarabos, a heti elszállításokra rendszeresített edényzetbe a hulladék mérete miatt be nem 
férő hulladék kerül elszállításra. Ez nem lehet építési, bontási törmelék vagy veszélyes 
hulladék. 

 

(3) A 6.§ (6) bekezdés szerit nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési 
naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten 
gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben 
gyűjti. 

 



(5) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési 
naptárban meghatározott napon. 

 

(6) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti 
ki. 

 

(7) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

 

 

5. A közszolgáltatási szerződés tartalma 

 

7.§.        

 

(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 
hozza létre. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződés, – a Ht.-ben előírt kötelező adatokon túl – tartalmazza: 

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait, 

b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 

c) alvállalkozó igénybevételének módját, 

d) a zöldhulladék, a lomtalanításból származó lomhulladék, és az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék átvételére és elszállítására vonatkozó szabályokat, 

e) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, 

f) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer, a nyilvántartás, adatkezelés és 
adatszolgáltatás módját, 

g) a közszolgáltatás egyes ingatatlanokra vonatkozó, – e rendelet szerinti – 
szüneteltetésével kapcsolatos előírásokat, 



h) a szerződő felek által fontosnak tartott egyéb feltételeket. 

 

 

6. A hulladékbirtokos kötelezettségei és joga 

 

8.§.        

 

(1) A hulladékbirtokos köteles: 

a) a közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát, ezen rendeletben 
foglaltak és a 2. mellékletben meghatározott gyűjtőtípusok megjelölésével, 

b) természetes személy esetén: nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
személyi igazolvány számát és adóazonosító számát igazoló okiratokat bemutatni és az 
abban foglalt adatokat közölni, 

c) nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, 
valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt 
érdemlően megadni, valamint a közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni,   

d) gondoskodni a közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó, ezen rendelet 
alapján meghatározott méretű, darabszámú, ürítési gyakoriságú, megfelelő állapotú (nem 
törött, nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítőfülekkel rendelkező) szabvány 
gyűjtőedényről, 

e) a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható 
legyen, 

f) begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni, tartós közterületi elhelyezés 
esetén a közterület-használati megállapodást megkötni, 

g) a szállítás előtti nap 18 óra után a gyűjtőedényzetet, az f) pont szerint kihelyezni és az 
elszállítás napján bevinni, 

h) legkevesebb évi egy alkalommal a gyűjtőedényzet tisztításáról, fertőtlenítéséről 
gondoskodni, 

i) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 
elszállíttatására, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltató által 
rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 

 



(2) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, úgy kell 
meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben 
tárolható legyen. 

 

 

9.§.        

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően 
és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti 
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a 
közszolgáltatónak bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a 
közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

(2) A szünetelés a következő hónap 1. napján lép érvénybe. A szünetelés feltétele, hogy az 
ingatlantulajdonos az ingatlan lakatlanságának tényét a Somogysárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal által igazoltassa. 

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy 
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell 
jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez 
igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési 
helyét, és anyja nevét. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

 

(6) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 



 

 

10.§.      

 

(1) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató 
heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a rendszeres szolgáltatás igénybevétele nem 
kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák 
meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig 
térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a 
begyűjtés időpontját. 

 

(2) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 
következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében idényjellegű 
szolgáltatásban is megállapodhat.  

 

(4) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény 
űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. 

 

(5) A Hkr. 7.§. (1a) bekezdés, b) pontja szerinti lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használó természetes személy részére biztosítható 60 literes gyűjtőedényzet beszerzéséhez a 
Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adja 
ki. 

 

 

7. A közszolgáltató kötelezettségei és jogai 

 

11.§.      

 



(1) A közszolgáltató köteles a vonatkozó, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, 
jogszabályok és a közszolgáltatási szerződésben meghatározattak szerint a közszolgáltatást 
folyamatosan ellátni az alábbiak szerint: 

a) a felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel 
rendelkező hulladékbirtokostól a teljes belterületen a közszolgáltatást felajánlani, a 
természetes személytől és a nem természetes személytől a vegyes és elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani a tőle elvárható 
gondossággal, 

b) a gyűjtő edényben okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával 
köteles megtéríteni, 

c) a közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedény kiürítése után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot 
összetakarítani, 

d) a begyűjtés módjában beálló változásról a hulladék birtokosát előzetesen értesíteni 
(ünnepek esetén hirdetés útján), 

e) a megállapított közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokostól beszedni, 

f) igény esetén a nagyobb, - 2. melléklet szerinti - gyűjtőedény használatát, a 
hulladékbirtokosnak külön díj ellenében biztosítani. 

 

(2) A hulladék rendszeres begyűjtését a közszolgáltató a szállítási napokon 600 óra és 2000 
óra között köteles elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra 
esik, úgy a tevékenység a következő munkanapra tolódik el, ha a közszolgáltató a 
munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást. Az eltérő időpontról az érintett 
hulladékbirtokosokat a közszolgáltató hirdetmény útján tájékoztatni köteles. 

 

(3) A közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának 
közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest 
hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat 
útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van. 

 

(4) A közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 

a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 
rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 
gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 



c) az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 

 

(5) Az  önkormányzat a települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelése és 
ártalmatlanítására, a közszolgáltató a Kaposvár, Dombóvári út. 0324/24. hrsz-ú 
hulladékkezelő központját jelöli ki. Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat 
a közszolgáltató hulladékválogató és komposztáló létesítménybe köteles szállítani a hatályos 
közszolgáltatási szerződése alapján. 

 

(6) Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
céljából közterületen helyezték el, és az edényzet vegyes vagy elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát 
képezi. 

 

 

8. A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai 

 

12.§.      

 

(1) A teljes belterületen található felépítményes ingatlanokon a vegyes és elkülönítettet 
hulladék gyűjtésére használt gyűjtőedény mérete természetes és nem természetes személy 
hulladékbirtokos esetében a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás 
megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell. 

 

(3) Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a 
szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, 
egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos. 

 

(4) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért 
felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. 
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület 



szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 

 

 

9. A hulladék elkülönített (szelektív) gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok 

 

13.§.      

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 
hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. Az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű 120 literes, 770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő 
szigeten helyezi el. 

 

(3) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot 
hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti. 

 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 

(6) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék edényzetének kezelésére és szállítására, e rendelet 
szerint, a vegyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. 

 

 



10. A közszolgáltatás díja 

 

14.§.      

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a természetes személy és nem természetes 
személy, ingatlanhasználó, hulladékbirtokos kéthavonta köteles megfizetni a közszolgáltató 
vagy megbízottja részére. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a kötelezett, csekken, átutalással, vagy a 
közszolgáltató házipénztárában, készpénzben a számlán szereplő fizetési határidőig köteles 
kiegyenlíteni. 

 

(3) A díjhátralék behajtása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 
meghatározott eljárás keretében történik. 

 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját a Ht.-ban valamint a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezései alapján köteles megfizetni. 

 

 

III. Fejezet 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 

 

11. A közszolgáltatás tartalma 

 



15.§.      

 

A közszolgáltatás kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére, 
elszállítására és kezelésére. 

 

 

12. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

16.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 
készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a szolgáltató cég 
jelzését, nevét, címét időtálló módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell 
végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést 
megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését 
elvégezni vagy elvégeztetni a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a 
szennyezést okozó közszolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.  

 

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül, 
– az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 
elszállításáról. 

 

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 
egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába - a vonatkozó jogszabályi előírás alapján – 
nem engedhető. 



 

17.§.      

 

(1) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezésével összefüggő nyilvántartást úgy kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 
elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 
származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen, és köteles az ehhez 
kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 

 

(2) A közszolgáltató nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, 
szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni 
és azt a tárgyévet követő március 31-ig a képviselő-testületnek benyújtani. 

 

(3) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására az 
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által történt 
nyilvántartásba vétellel, 

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, 

c) a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

 

 

13. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

18.§.      

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, – a külön jogszabályban meghatározott 
műszaki és közegészségügyi előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. 

 



(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 
növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. § (3) 
bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e 
rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 
személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

 

 

14. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

19.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. 

 



(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, 
számla alapján jogosult beszedni. 

 

(4) A közszolgáltatás díját késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 

20.§.      

 

(1) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 
létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek 
élet és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 
és a műtárgyainak állagát. 

 

(2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 
jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja 
annak elszállítását. 

 

(3) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) 
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási 
helyen szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 

 

 

21.§.      

 

Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy: 

a) az ingatlantulajdonos a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, 

b) az ingatlantulajdonos a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, 

c) a közszolgáltató a rendeletbe foglaltak alapján végzi-e a közszolgáltatást. 



 

 

15. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 

22.§.      

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt 
ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját, azaz a közszolgáltatás díját az 1. melléklet 
tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 20-ig kezdeményezheti a 
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 

 

16. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

        

23.§.      

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak, a közszolgáltatási tevékenység során 
megadni személyes adatait (nevét, születési dátumát, lakcímét, anyja nevét), mely adatokat a 
közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tart 
nyilván és kezel. 

 

(2)  A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 
anyja nevét. 

 

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 
összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni, köteles azokat betartani. 



 

(4) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat, – a behajtásra 
jogosult hatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

 

17. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

24.§.      

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

18. Záró rendelkezések 

25.§.      

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti, Újvárfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2014.(VI.1.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2013. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékokról. 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 
1. melléklet a 9/2015.(XII.18.) ÖR-hez  207.4 KB 
2. melléklet a 9/2015.(XII.18.) ÖR-hez  205.11 KB 
 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/567/100827/139030/1450435773_1.%20melleklet%20a%209-2015.or-hez.pdf
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/567/100827/139030/1450435964_2.%20melleklet%20a%209-2015.or-hez.pdf


Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2014 (VI.12.) 
önkormányzati rendelete 
Hatályos:2014-07-01 -tól 
Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2014 (VI.12.) önkormányzati 
rendelete 
A települési hulladékról és a közszolgáltatás szervezéséről.  
 

Várda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. §    (1)    A rendelet területi hatálya kiterjed Várda község közigazgatási területére. 
    (2)    A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint 
ingatlanhasználókra, valamint 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre. 
    (3)    A rendelet tárgyi hatálya a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra 
terjed ki. 
    (4)    Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre. 

2. § 
E rendelet alkalmazásában 
a.)    Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon 
lakóegység vagy üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy 
bejelentkezett lakója van és települési hulladék rendszeresen keletkezik. 
b.)    Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabványosított mérettel rendelkező 
hulladékgyűjtő edény, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából 
üzemeltetett eszköz, berendezés. 
c.)    települési hulladék: 
ca.) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 
lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 
hulladékot; 
cb.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: az a vegyes, illetve 
elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, 
összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló, 
d.)    biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, 
háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató 
létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, 



élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék; 
e.)    zöldhulladék: kerti hulladék, növényi maradvány, amely jellemzően a közigazgatási 
területén lévő belterület ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) kertjeiben, és jellemzően 
zöldfelületeken, vagy mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan keletkezik (pl: fű, fa, 
szőlővenyige, lomb, gyümölcsfa nyesedék) 
f.)    Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 
2012.évi CLXXXV. törvény szerinti minősített gazdálkodó szervezet, amely Bodrog Község 
Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 2014. július 1. napjától Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai 
    

3. §    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Hulladék Tv. 42. § (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységekre. 

4. §    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatás területe az 
önkormányzat teljes belterülete. 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja 

 

5. §  (1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, közszolgáltatási 
szerződés alapján történik. 
    (2)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 
változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, 
és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt. 
    (3)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és 
az ingatlan használatának ténye hozza létre. 

6. §    (1)    A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladékot (továbbiakban: vegyes 
hulladék) heti egy alkalommal kell elszállítani. 
    (2)    A hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a Közszolgáltató állapítja 
meg, illetve módosítja, amelyről a lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
    (3)    A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik. 
    (4)    A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a 
saját tulajdonában lévő, közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe 
helyezi el. 
(5)    Az alkalmazható gyűjtőedények 
a.)    60 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c.)    a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 



hulladékgyűjtő zsák. 
(6)    Intézmény által alkalmazható gyűjtőedények: 
a.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b.)    a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 
hulladékgyűjtő zsák. 
(7)    Gazdálkodó szervezet által alkalmazható gyűjtőedények: 
a.)    120 literes hulladékgyűjtő edényzet 
b.)    240 literes hulladékgyűjtő edényzet 
c.)    a Közszolgáltató által biztosított, a Közszolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 
hulladékgyűjtő zsák. 
(8)    Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt 
ingatlan elé az (5) – (7) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez. 

7. §    (1)    A Közszolgáltató igény esetén térítési díj ellenében az ingatlanhasználóval kötött 
megállapodásban foglaltak szerint lakossági lomtalanítást végez, amelynek időpontjairól a 
lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
    (2)    Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, 
illetve adható át a Közszolgáltatónak. 
    (3)    A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a 
nagydarabos hulladék biztonságos szállítására. 
    (4)    Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt 
ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez. 
    (5)    Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs 
hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten 
gyűjthető hulladék. 
    (6)    A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyüjtőedényzet mellé 
kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 
    (7)    Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja 
teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat. 

 

4. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. §    A közszolgáltató kötelessége, hogy: 
a.)    a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok ellátásáról, 
b.)    a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése, 
c.)    amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, 
gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges 
cseréléséről, 
d.)    a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható 
hulladékgyűjtő zsák beszerzésére, 
e.)    évente a 7. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás 
házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról, 
f.)    az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 12. § szerint biztosítsa, 
g.)    elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § 



(3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így: 
ga.) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása 
gb.) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése, 
gc.) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni, 
h.)    az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az 
érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa. 

9. §    A közszolgáltató joga, hogy: 
a.)    a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő 
zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen, 
b.)    amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, 
vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a 
hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák 
elszállítását, 
c.)    a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje, 
d.)    megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében 
da) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem 
alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
zsákba- helyezte el a hulladékot, 
e.)    a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben 
meghatározott módon felmondja. 

5. Az ingatlan használó jogai, kötelezettségei 

 

10. §    Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy: 
a.)    amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
igénybe vegye, 
b.)    amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat 
kezdődik, a változást követő 15 napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak, 
c.)    az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a 
Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a 
figyelembe vételével 
ca) gyűjtse a hulladékot, 
cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen 
tárolja, 
cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a 
közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 
legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza, 
cd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket 
betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék 
kiszóródását, 
d.)    az EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe vételével: 
da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot, 
db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon, 
dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és 



fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodjon, 
e.)    a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes 
hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a Közszolgáltató által 
meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a 
közterületre, 
f.)    gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék 
kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők 
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben 
kárt ne okozzon, 
g.)    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse 
h.)    hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet 
alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő 
ürítésre. 

11. §    Az ingatlanhasználó joga, hogy: 
a.)    amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
igénybe vegye 
b.)    a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot 
hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze, 
c.)    az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a 
Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a 
alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 
18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja, 
d.)    hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, illetve a hulladék 
gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön, 
e.)    amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem 
megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén 
történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét, 
f.)    a hulladékgyűjtő edényzet méretére vonatkozó változtatási igényét a negyedévet 
megelőző hónap 15 napjáig a közszolgáltatónak bejelentse 
g.)    panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással nem elégedett. 

 

6. Az elkülönített hulladék gyűjtése 

 

12. §    Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott 
anyagfajta vagy hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a szelektívgyűjtő pontokon 
elhelyezheti. 

 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei 

 



13. §    (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni 
a.)    a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével, 
b.)    a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát, 
c.)    a teljesítés helyét pontos cím szerint, 
d.)    az ürítés gyakoriságát és az ürítés ideje napok szerint 
    (2)    A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
a)    a gyűjtőedény(-ek) használatának jogcíméről és módjáról, 
b)    a közszolgáltatás díjáról és megfizetésének módjáról, 
c)    a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 
d)    az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 
e)    polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról. 

 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

14.§    (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül 
a.)    a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele – a 15. §-ban foglaltak 
kivételével – folyamatosan kötelező, 
b.)    az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség 
igénybevétele nem kötelező. 
    (2)    Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a 
közszolgálati szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni. 
    (3)    A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az 
ingatlanhasználót - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján 
történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 

9. A közszolgáltatás szünetelése 

 

15. §    (1)    Szüneteltethető a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybe-vétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s 
emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 
    (2)    A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a 
ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően 
írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 
    (3)    Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 
    (4)    Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 

10. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 



16. §(1)    A közszolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra 
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzetek számának, az űrtartalom szerinti edényzetek 
egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések számának a szorzata. 
    (2)    A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az 
ingatlanhasználó által megadott es rendszeresen használt szabványos gyűjtőedényzetet, és a 
Közszolgáltató nyilvántartása szerinti ürítési gyakoriságot kell alapul venni. 
    (3)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell eljárni. 

17.§    (1)    Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) 
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 
    (2)    Állandó jelleggel lakott ingatlan után – a 15. §-ban foglaltak kivételével – éves díjat 
kötelesek fizetni az ingatlanhasználók. 
    (3)    Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente 
utólag köteles megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj 
megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza. 
    (4)    Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a 
Közszolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül 
kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon 
belül orvosolja. 
    (5)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál nyilvántartott 
ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében 
változik, a Közszolgáltató a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától 
állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére. 

18.§    A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül 
sor. 

 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

19. §    (1)    A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. 
    (2)    A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott 
adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmára - így 
különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - 
terjed ki. 
    (3)    Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a 
Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. 
    (4)    A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi 
szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani. 
    (5)    A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás 



igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a 
közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti. 

 

12. Vegyes és záró rendelkezések 

 

20.§    (1)    E rendelet alkalmazásában Bodrog közigazgatási területén ha természetes 
személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely 
a.)    a helyi közszolgáltatással ellátott területen e rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást 
nem veszi igénybe; 
b.)    a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem e rendeletben szereplő 
szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő 
edényzettel végzi; 
c.)    a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 
hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból 
kommunális hulladékot kivesz, és azt szétszórja; 
d.)    az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak 
elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja; 
e.)    a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre 
megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása 
hiányában más gyűjtőedényébe helyez el; 
f.)    hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott 
időponttól eltérő időpontban helyez ki; 
g.)    a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot bedöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban 
meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a 
települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben helyezi el; 
h.)    a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a 
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, 
vas, maró lúg, forró hamu), a gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, 
egészségét; 
i.)    háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi 
hulladékgyűjtőben helyezi el; 
j.)    az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő 
gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik; 
k.)    lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor; 
l.)    az adott övezetre meghatározottól eltérő napon helyezi ki az ingatlan elé az útpadkára, 
annak hiányában a közterületre a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat és 
egyéb lomokat; 
m.)    a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség 
szerint nem gondoskodik, 
és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek a közösségi 
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 
    (2)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak 
megszegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e 



rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 
    (3)    A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással 
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 11743002-15807274 számú pénzforgalmi számlájára 
kell befizetni, az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. 
    (4)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak 
megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül 
kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 
    (5)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak 
megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző 
hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-
testületéhez lehet benyújtani. 
    (6)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak 
megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás 
a)    valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 
b)    mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c)    jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 
belül indítható. 
(7)    A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben 
mellőzhető, mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára 
tekintettel felszólítás alkalmazható. 
(8)    A (7) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell 
tekintetni, ha a szabályszegő 
a.)    igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben 
nem volt tiltott, közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy 
b.)    rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el e rendeletben előírt kötelezettség teljesítését. 
(9)    Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a 
jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a 
közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges 
jogkövetkezményéről. 
(10)    A (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható, ha ettől az 
intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 

21. §    (1)    E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 
(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a közterületek, ingatlanok 
tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról, a közterületen való 
szeszes ital fogyasztásáról, a közterületek közterület használati díjáról szóló 9/1997. (IX.02.) 
számú önkormányzati rendelet 4. § - 11. §-ai. 
(3)    Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
Várda, 2014. június 11. 



 
    Varga András                                                                                      dr. Lukács Zoltán 
    polgármester                                                                                            jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 
Várda, 2014. június 12-én 

 
    dr. Lukács Zoltán 
    jegyző 

 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
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Vásárosdombó Község Képviselőtestületének. 

8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Vásárosdombó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § (1) Jelen rendelet célja: 

a) Vásárosdombó község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 
környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 
környezetkímélő ártalmatlanítása. 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet 
terhelése és igénybevétele csökkenjen; 

b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 
hasznosítását, ártalmatlanítását. 

(3) Vásárosdombó község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási célok 
elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a 
hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás 
általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 



 

2. Általános rendelkezések 

 

2. § (1) Vásárosdombó község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: 
Képviselőtestület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás 
útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Vásárosdombó község egész közigazgatási területére 
kiterjed. 

(3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

4. A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony 
hulladékra. 

5. A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(6) Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési 
hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos, azaz a jogi személy, illetve a jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített 
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni. 

7. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten 
gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni. 

8. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, 

b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 
állási készségét bizonyítja, 



c) a szerződés írásba foglalásával. 

(9) Az a gazdálkodó szervezet, amely a 3. § (6) bekezdése alapján köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és az 15. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szerepel, vagy 
szerepelnie kellene, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést 
köteles kötni. 

(10) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a 
közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba 
foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak. 

3.§ (1) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, 
a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a 
gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § (1) Vásárosdombó Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt 
létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. 

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak 
gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 

 

5. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely 
tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is. 

(2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett 
hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 
előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

(3) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató 
végezhet. 

 

4. A Képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 



 

6. § A Képviselőtestület feladata különösen: 

a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; 

b) a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a 
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök 
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; 

d) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az 
ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés 
elterjesztésének támogatása; 

e) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató 
tevékenységének segítése; 

f. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 
évenkénti értékelése; 

 

5. Az ingatlan tulajdonosok kötelessége 

 

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. 
A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és 
elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell megválasztani, 
hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a szállítás gyakoriságával, de 
legalább 60 liter tárolókapacitás álljon rendelkezésre ingatlanonként. 

A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a 
Közszolgáltató biztosítja. 

4. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, 
az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 



5. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag 
a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott 
szolgáltatást veheti igénybe. 

(6) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak 
elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, 
egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre 
bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

7. A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, 
kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 
hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

8. Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (7) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 
jogosultak megtagadni.  

A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni. 

A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

(9) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő 
lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés 
alapján a Közszolgáltató gondoskodik. 

(10) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 
hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a 
hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(11) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

 

8. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális 
adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési 
kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. 



2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

(4) Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül - házilag -
feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése 
kivételével bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

9.§ (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

2. A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az 
ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve 
cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

3. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

4. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a 
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

 

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése 

 

10. § (1) A Közszolgáltató a Vásárosdombó község közigazgatási területén gyűjtött és átvett 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat 
által kijelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 

(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az 
ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A 
gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselőtestület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el. 



 

8. A közszolgáltatás díja 

 

11.§ (1) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának 
szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, melyet az 
igénybevevő köteles megfizetni a Közszolgáltató részére. 

 

9. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről 
(lombtalanítás) a Közszolgáltató a Képviselőtestülettel történő megállapodás alapján, külön 
egyeztetett időpontokban gondoskodik, mely térítésmentes. Az akcióról a Közszolgáltató és 
az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot. 

(2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben 
meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

(3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 

10. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatás 

 

13. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a 
kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

2. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - 
korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési 
önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. 

Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, 
vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, 
köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő 



tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és 
mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 

11. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali 
feladatai 

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal — a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 
betartásával — a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló 
adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 

 

12. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések. 

 

15. § A Közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni a 
Képviselőtestület előtt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről, 
melyhez a Közös Hivatal kiegészítő véleményt készít. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

16. § (1) E rendelet 2015. napján léphatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező 
közszolgáltatásról szóló 5/2009.(III.6.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Szabó László Rubecz Zoltánné 

polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. 

 



Rubecz Zoltánné 

jegyző 



1. melléklet a 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 

A választható szabványos tárolóedények: 

 

60 literes  

120 literes  

240 literes 

 

 
 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
 
 























2015. 11. 13-tól hatályos állapot 
 

ZIMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-ESTÜLETÉNEK 
7/2006.(VII. 31.) SZ. RENDELETE 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról 

(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 
 
Zimány község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 
és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Zimány község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet 
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 
körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.Község  
 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 
 

(1) A rendelet célja, hogy Zimány község közigazgatási területén a köztisztaságot 
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony 
hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 
ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a 
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól 
tartózkodni. 

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 
(haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a 
használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni. 

(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat 
gondoskodik. 

2. §1 
 

A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.” 
 

II. Fejezet 
 Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

3. § 
 

(1) A község területén lévő ingatlanok  tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

                                                             
1 Módosította: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól.  



2015. 11. 13-tól hatályos állapot 

 

2

(2) Az önkormányzati tulajdonú közpark, köztemető, közterek rendszeres tisztántartásáról, 
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 
burkolatú utak tisztántartásáról  (hóeltakarítás, síkosságmentesítés), szeméttárolók 
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a 
szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített 
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és 
más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani 
függetlenül attól, hogy a  szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség 
kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel 
kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 
hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, 
sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a 
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

 
4. § 

 
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, az úttesthez tartozó padka részen a 
kismértékű szennyeződés (mezőgazdasági termék, termény, növényi száradék) - az 
ingatlan előtti (melletti) szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, 
illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés 
alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. Szennyvíz, csapadékelvezető árokba, 
csapadékcsatornába való vezetése tilos. 

(4)  A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 

 
5. § 

 
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az 

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni 
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 
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(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 
keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad 
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a körjegyző valamint 
az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének 
hozzájárulásával lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán 
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet 
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és 
helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 
tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve 
elszállítani. 

6. § 
 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon 
szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője 
köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, 
a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 
tisztítani. 

7. § 
 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy 
kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos! 

 
8. § 

 
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 

elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. 
A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját 
költségén eltávolítani. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az 
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon 
belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is 
gondoskodni. 

9. § 
 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó-
helyek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése 
érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy 
egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos. 
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(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet  
elhelyezni. 

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 
veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet 
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos! 

(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtárolóba, dögfeldolgozóba 

szállítani, szállítatni. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - 
az önkormányzatnál azonnal be kell jelenteni. 

 
10. § 

 
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, 

magántulajdonú forgalomból kivont (üzemképtelen) járművek tárolása közterületen  
tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék 
gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségén elszállítatni.          

 
11. § 

 
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 

járdára ne csorogjon. 
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezni tilos! 

 
12. § 

 
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

- a gyalogos közlekedési útvonalon, 
- az útkereszteződésben, 
- az úttorkolatban, 
- a kapubejárat elé, annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda 

között, 
(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 
takarítani. 

III. Fejezet  
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 

13. §2 
 

(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást. 

                                                             
2 Módosította: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
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(2) Zimány község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szervezett összegyűjtését, 
és ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) 
keretében a közszolgáltatás ellátására meghirdetett pályázatot elnyerő, az önkormányzattal 
közszolgáltatási szerződést kötött Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (DDH 
Kft.) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. (továbbiakban: közszolgáltató) biztosítja. 

(3) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója 
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe 
venni. 

(4) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

 
14. §3 4 

 
(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 

gondoskodik. 
(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott 

zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a 
közszolgáltató részére átadja.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposztált 
zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti. 

(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a 
hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napokon. 

(5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az 
ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 

(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után 
helyezhetők ki a közterületre. 

(7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 
közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el legkésőbb minden év január 14. napjáig. 

 
15. §5 6 

 
(1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, 

az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a 
zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az 
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120 literes, 770 
literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek 
használata kötelező. 

(3) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 
lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a 
közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is. 

(4) 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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

                                                             
3 Módosította: 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2012. május 1. napjától.   
4 Módosította: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
5 Módosította: 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2012. május 1. napjától.   
6 Módosította: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
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(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az 
ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok 
vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 

 
16. §7 

 
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a 

közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 
óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A 
közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este 
húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény 
tárolási helyre történő visszahelyezése. 

(2) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett 
gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének 
tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége.  

(3) A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tartalmazza: 
a) az ingatlanhasználó nevét, címét, 
b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét, 
c) a szerződés számát, 

        d.) a gyűjtőedény ürítési helyét.   
(4) A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni 

tilos. 
(5) A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a 

gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége. 
 

16/A §8 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása 

érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és 
idejét, anyja nevét. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A 
bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék 
becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást 
igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét. 

(3) Belterületen a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
közszolgáltató heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás 
igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a 
szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a 
tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely 
tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját. 

(4) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli 
szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.  

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás kötelező igénybevételére nem kötelezettek esetében 
idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat. 

                                                             
7 Módosította: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
8 Beiktatta: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
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(6) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát 
a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A Hkr.    7. § (1b) 
szerinti igazolást a Jegyző adja ki. 

(7) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező 
változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni. 

(8) A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján 
közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron 
következő számlázáskor érvényesíteni. 

(9) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem 
keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 
nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a 
szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A 
szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a számlákkal való 
igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 
16/B §9 

 
(1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a 

közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el. 
(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes 

hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös 
gyűjtőedényben helyezhetőek el. 

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a 
hulladékgyűjtő szigeten helyezi el. 

(4) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém 
hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.  

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg 
hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja. 

(6) A (4) - (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények 
beszerzése alól nem mentesíti. 

 
16/C §10 

 
(1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a 

közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti 
szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének 
ténye hozza létre. 

(2) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét 
mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által 
rendszeresített, és „DDH Kft.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. 

(3) Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött 
szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató 
külön térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. 
Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és 
forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes 
űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény 

                                                             
9 Beiktatta: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
10 Beiktatta: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
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mellett kell elhelyezni. A 120 literes nylonzsák díja 300 Ft/db, mely az általános 
forgalmi adót nem tartalmazza. 

(4) Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 
méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre 
alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék. 

(5) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék 
összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és 
elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. A keletkező települési hulladék más intézményekkel illetve 
lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös 
gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a 
közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél. 

(6) A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – 
amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy az igénybe veszik  – a 
közszolgáltató szállítja el.  

(7) Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 
16/D §11 

 
(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, 

növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, 
fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. 
hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és Kaposvár, Dombóvári úton a 0324/24 hrsz-ú hulladék-
kezelő központban  lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás 
esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban 
kezelési műveletek nem végezhetők. 

(3) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a 
Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított 
újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33. hrsz, 
Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő 
beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

(4) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az 
erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton  0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban történhet.  

(5) A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb 
feleslegesség vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell 
szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve. A 
gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell. 

 
16/E §12 

 
(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.  
(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában 

készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 
nap. 

                                                             
11 Beiktatta: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
12 Beiktatta: 6/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2015. november 13-tól 
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(3) A díjfizetés időszaka egy naptári év. 
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla 

alapján, negyedévente köteles megfizetni.   
(5) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására 

jogosult. 
 

IV. Fejezet 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 
17. § 

 
(1)13    Az avar, a kerti, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 

téri égetésére Zimány község belterületén minden  hét keddi és pénteki napján 14.00 és 
22.00 óra között kerülhet sor. Az égetés akkor tekinthető befejezettnek, ha a tűznek már 
parazsa, vagy füstje nincs. Amennyiben 22  órára a tüzelés nem fejeződik be, a tüzet el 
kell  oltani oly módon, hogy füst-kibocsátás  már ne legyen.  

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 
igénybe vehető. 

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

18. § 
 

A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község 
területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 
 

V. Fejezet 
 A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

19. §14 
 

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
19/A §15 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  

 
 

                                                             
13 Módosította: 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-sa. Hatályos: 2012. május 1. napjától 
14 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (IV. 27. ) önkormányzati rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan 2012. 
április 28.  napjától. 
15 Beiktatta a 8/2009. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos 2009. október 1. napjától.  
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20.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2002.(VIII. 15.)  sz. önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
     
Zimány, 2006. július 27.    
  
  
 
                                    Gerencsér György s.k.                    Takács János s.k.  
                                            körjegyző                                   polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2006. július 31. 
 

                        Gerencsér György s.k.  
                        körjegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva.  
 
Zimány, 2015. november 13.  
 
 
   Prisztács Éva  
         jegyző  
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melléklet a 7/2006. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez 
 

 
1. A szabványos tároló gyűjtőedény 
 
Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, mely térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési 
igények kielégítésére alkalmasak.  
 
2. Használható típusok a lakosság körében:  
 

a. 50 literes (DIN)  
b. 60 literes (DIN)  
c. 70 literes (DIN)  
d. 80 literes (DIN)  
e. 90 literes (DIN)  
f. 110 literes (DIN)  
g. 120 literes (DIN)  
h. 240 literes (DIN)  
i. 360 literes (DIN)  
j. 770 literes (DIN)  
k. 1100 literes (DIN) 

 
3. Használható típusok a gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:  
 

a) 50 literes (DIN)  
b) 60 literes (DIN)  
c) 70 literes (DIN)  
d) 110 literes (DIN)  
e) 120 literes (DIN)  
f) 240 literes (DIN)  
g) 360 literes (DIN)  
h) 770 literes (DIN)  
i) 1100 literes (DIN) 
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