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Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a 

közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. § és 31.§-ában kapott felhatalmazás alapján 

figyelemmel az e törvényekben, valamint az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes 

rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a 

község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági 

szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

3. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a 

      jogi   személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre. 

 

      (2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

            tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának 

            kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ban foglaltaknak 

            megfelelően nem gondoskodik. 

 

(3) A Hgt. 13. §-ban előírtak szerintinek minősül a települési szilárd hulladék kezelése 

(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet: 

 

a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre 

feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező 

kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével 

gondoskodik, vagy 

b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, 

megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény 

alkalmazásával saját maga teljesíti. 
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(4) A (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a 

gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás 

keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan 

környezeti szempontból a (3) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb 

megoldással történik. Hgt. 21.§ (1) b) 

 

 

4. § 

 

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony 

hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

 

 

II. fejezet 

 

Települési szilárd hulladék kezelése, hulladékkezelési közszolgáltatás 

 

5. § 

 

(1) Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék 

rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és e tevékenység 

ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás célja a 

köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az 

épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a 

kötelezettségek ellenőrizhetősége. 

 

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó komplex helyi 

közszolgáltatás Pusztazámor Község egész közigazgatási területén valamennyi olyan 

ingatlanra, amelyen épület (lakó- üdülő- vagy gazdasági épület, intézmény, 

kereskedelmi vagy szolgáltató egység) áll. 

 

(4) Pusztazámor Község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, 

illetve tulajdonosi közössége, használója (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon 

keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 

 

(5) Az önkormányzat által kijelölt lerakó (ártalmatlanító) hely: - a települési szilárd 

hulladék elhelyezéséhez a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ. 

 

(6) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

szerződést a polgármester köti meg az önkormányzat nevében. A részletes szabályokat 

az önkormányzat és a szolgáltató által kötött szerződés rögzíti. 

 

(7) Intézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek települési szilárd hulladékát a 

Szolgáltató külön szerződés alapján szállítja el. 
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      (8) A háztartási hulladék elszállítására szabványosított 
1
hulladékgyűjtő   

            konténert kell alkalmazni a község egész területén egész évben. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

6.§ 

 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék; 

 

2. háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi háztartási 

szilárd hulladék; 

 

3.rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a 

lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 

folyamatosan keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg 

tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű 

célgéppel szállítható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, 

háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb 

mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, 

nyesedék, karácsonyfa), továbbá a lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb 

helyiségben és területen folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, 

feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő 

tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás 

keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen; 

 

4.alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így 

lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 

alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített 

gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet 

a) lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű 

darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy,  

bútor, ágybetét stb.), amelyet a rendeletben kijelölt Szolgáltató évi egyszeri  

- előre közzétett időpontban történő - lomtalanítás során elszállít, 

b) esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az a) pont alá nem 

 tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó 

 hulladék (pl. építési, bontási törmelék); 

 

5. egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben keletkező 

rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék: 

a) rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben - a  

tevékenység jellegének megfelelően - rendszeresen és/vagy folyamatosan 

keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben átmenetileg 

                                                 
1
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tárolható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendszerű célgéppel 

szállítható egyéb szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék 

elhelyezésére kijelölt ártalmatlanító helyen, létesítményben helyezhető el, 

b) alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásának folyamatában 

esetileg, nem ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék 

elhelyezésére szolgáló egyéb ártalmatlanító helyen, létesítményben 

elhelyezhető vagy hasznosítható egyéb szilárd hulladék; 

 

 

6. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a  

    rendelet  6. § 3., 4. a), 5. a) pontjaiban megjelölt települési szilárd hulladék 

    rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló  

    közszolgáltatás 

 

7. szolgáltató: Pusztazámor Község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá 

    tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás  

    teljesítésére - lefolytatott pályázat alapján - kizárólagos jogot szerzett intézmény  

    vagy szakvállalkozás; 

 

8. szakvállalkozás: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a  

 vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy; 

 

9. intézmény: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó  

 jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet; 

 

10.közszolgáltatási szemétdíj: a tulajdonos által a Szolgáltatónak fizetendő, a 

  Képviselő-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a 

  települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének  

 díjhányadát is; 

 

11. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas 

  lerakóhely, hasznosítóhely, létesítmény 

 

 

7.§ 

 

(1) A Képviselő-testület feladata különösen: 

a) a hulladék lerakása céljára igénybe vehető lerakóhely megjelölése, 

 

b) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék  

rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának  

megszervezése, 

 

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás  

teljesítésére szolgáltató kijelölése, 

 

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás 

    díjának (közszolgáltatási szemétdíj) megállapítása. 

 

(2) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 
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 megvalósítása során a hulladékok hasznosítása, újrafelhasználása, illetve az  

ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a  

szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztését. 

 

A tulajdonos kötelességei 

 

8.§ 

 

(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy: 

 

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, 

 

b) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, 

    feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra - az elszállításra való   

    átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 

 

c) e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező települési  

    szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről   

    gondoskodjon. A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal 

    kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a Szolgáltató 

    szolgáltatását veheti igénybe. 

 

d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét,  

    egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a Nagyközség természetes és épített 

    környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és   

    állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

 

e) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ideértve a  

    tulajdonosváltozás esetét is) a Szolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd  

    hulladékkal kapcsolatos komplex közszolgáltatás kötelező igénybevételére  

    kötelezetté vált, megjelölve a rendelet hatálya alá tartozó egyéb (nem háztartási) 

    szilárd hulladék esetén a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét. 

 

 

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek a 6. § 1. pontja szerint települési szilárd hulladéka  

keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 

bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési 

hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége 

során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra 

közszolgáltatást igénybe venni. 

 

(3) Az ingatlanon a (2) bekezdésben foglaltak szerint keletkező települési hulladékra 

nézve a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség 

a közszolgáltatót, míg az egyidejűleg a gazdasági tevékenység során keletkező 

fogyasztói és települési hulladékra vonatkozóan ezen  kötelezettség a gazdálkodó 

szervezetet terheli, amelyet a 164/2003. (X. 18.) sz. Korm. rendelet alapján kell 

teljesíteni. 
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A Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

9. § 
 

(1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást igénybe  

venni. 

 

(2) A komplex helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és a tulajdonos közötti 

jogviszonyt a 6. § 3. és 4. a) pontja szerinti hulladék esetén a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) A tulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező,  

a jelen rendelet 6. § 5. a) pontja szerinti rendszeres egyéb szilárd hulladék 

keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelően a 

Szolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék begyűjtésére, elszállítására 

és ártalmatlanításra. 

 

(4) A komplex helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

Szolgáltató a tulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. Ha 

a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás lényeges 

feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a Szolgáltató 

értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 

 

(5) A háztartási hulladék gyűjtését a Szolgáltató heti egy alkalommal – a Szolgáltató által  

írásban rögzített járatrendszer szerint -, minden héten ugyanazon a napon, zárt, 

pormentes technológiával gyűjti a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek 

tulajdonában lévő
2
 szabványosított tárolótartályokból. 

 

(6) A hulladékgyűjtő edényt az elszállítás napján reggel 07.00 óráig az ingatlan előtt, a  

közút szélén kell elhelyezni.  

 

(7) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó  

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 

megfelelően köteles ellátni. 

 

A komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 

 

10. § 

 

(1) Szüneteltethető a 9. § (1) bekezdése szerinti komplex helyi közszolgáltatás kötelező 

igénybevétele 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 Szolgáltatónak. 
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(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 komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a 

Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj 

felszámítása mellett. 

 

A komplex helyi közszolgáltatás díja 

 

11. § 
(1) A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint 

ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért az önkormányzat fizeti 110 

liter (40 kg) gyűjtőtartály után
3
 - a tulajdonos helyett.- (a közszolgáltatási díjakat a 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 (2) A közszolgáltatás díját -a tulajdonos helyett- az önkormányzat negyedévente, utólag 

köteles megfizetni. A közszolgáltatás ingyenessége családonként egy 110 literes 40 

kilogrammos gyűjtő után, (belterületi lakóingatlan) kizárólag a pusztazámori lakosú 

családokat illeti meg.
4
 

 

(3) A közszolgáltatás díját a Szolgáltató  által összeállított számla kézhezvételét követően, 

de legkésőbb a kézhezvételt követő tizenöt napon belül kell kiegyenlíteni. Ennek 

elmulasztása esetén a Szolgáltató és az Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 26. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak 

szerint jár el. 

 

(4) A tulajdonosnak - helyett az önkormányzatnak - nem kell közszolgáltatási díjat fizetni 

azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a 

tulajdonos kötelezettsége a 10. § (1) bekezdése alapján szünetelt. 

 

(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a komplex 

helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a 

legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását. 

 

 

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

12. § 

 

(1) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor látja el, ha 

 

c) biztosítani tudja a közszolgáltatás – külön jogszabályban meghatározott – 

személyi, tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a 

közszolgáltatás tartós, rendszeres ellátását 

                                                 
3
 Beiktatta az 5/2005. (V. 02.) rendelet    Hatályba lépés 2005. (V.01.) 

4
 Módosította a 10/2005. (VI.01.) rendelet 
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d) rendelkezik a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt, a 

hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi 

hatósági engedéllyel. 

 

(2) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások 

megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy az azt igénybe vevő 

ingatlantulajdonosoktól a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa 

rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben települési szilárd hulladék rendszeres 

begyűjtése, hulladékkezelő telepre történő elszállítása. 

 

(3) A fentiek szerint összegyűjtött hulladékot a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő 

központban történő lerakással ártalmatlanítja, illetve helyezi el. 

 

(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást heti 1 alkalommal, egyéb 

szilárd hulladékkal kapcsolatosan, a Szolgáltató a megrendelővel kötött szerződésben 

foglalt gyakorisággal, de a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles ellátni. 

 

(5) Abban az esetben, ha a Szolgáltatót tevékenysége végzésében rajta kívül álló ok az 

előzetesen meghirdetett időpontban meggátolja, az elmaradt szolgáltatást a legkorábbi, 

arra alkalmas időpontban pótolja. 

 

(6) A közszolgáltató köteles évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervezni az 

önkormányzattal egyeztetett időpontban. 

 

(7) A Közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltató tevékenységéről 

évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási 

tevékenység éves értékeléséhez. 

 

 

Kedvezmények, mentességek 

 

13. § 

 

(1) A tulajdonos írásban benyújtott kérelmére a közszolgáltatás díját az egyébként irányadó 

díjtétel ötven százalékával csökkenteni kell, ha az önálló lakóingatlant (családi házat) 

legfeljebb két személy lakja. (E tényről a tulajdonos kérelmére az Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának illetékes ügyintézője igazolást állít ki.) 

 

(2) A díjmérséklésről a Szolgáltató - a kérelem beérkezésétől számított - harminc napon 

belül tájékoztatást ad. A csökkentett díjat a tulajdonos helyett az önkormányzat a 

tájékoztatást követő hónap első napjától fizeti meg. 

 

(3) A legfeljebb összesen négy személy által lakott, két egymás melletti, önálló 

lakóingatlan - két családi ház, egy ikerház - esetében a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az 

érintetteknek - a Szolgáltató részére címezve - írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a 

hulladék gyűjtésére szolgáló tartályt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, 

illetve hogy a kötelező közszolgáltatás díját melyik tulajdonos helyett fizeti az 

önkormányzat. 
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(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek változását a tulajdonos haladéktalanul 

köteles írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 

 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok használatával, 

kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

14. § 

 

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a gyűjtési 

területen e rendeletben meghatározott szabványos  -
5
 gyűjtőtartályt - köteles  használni 

 

(2) A tulajdonosnak a gyűjtőtartályt az ingatlanon belül és - ha erre lehetőség van - védett 

helyen kell tárolni.  

 

(3) A tulajdonos a gyűjtőtartályban a települési szilárd hulladékot úgy köteles elhelyezni, 

hogy az a tartály mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne 

akadályozza. 

 

(4) Tilos a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi 

épségét, egészségét, vagy a gyűjtést végző célgépben károsodást okozhat. 

 

(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett tartály fedelének - a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A kihelyezett 

tartály nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként 

sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével vagy mások jó 

közérzetének indokolatlan megzavarásával. 

 

 

A komplex helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos jogok és 

kötelességek 

 

15. § 

 

(1) Az évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a Szolgáltató kizárólag a 

lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 

gyűjtőtartályokban el nem helyezhető, a rendelet 6. § 4. a) pontja szerinti hulladékot az 

általa előzetesen közölt időpontban szállítja el és gondoskodik 

ártalmatlanításáról/hasznosításáról. A Szolgáltató által szervezett lomtalanítási 

szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. építési törmelékre, járműroncsra, 

rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. 

 

(2) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a tulajdonos a Szolgáltató által megjelölt 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató 

hirdetményében megjelöl. 

                                                 
5
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 10 

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy 

az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne 

károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

 

A komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása 

 

16. § 

 

(1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

 

a) az nem a rendszeresített  gyűjtőtartályban kerül átadásra, 

 

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, egészségében, továbbá a járműben 

vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során 

veszélyeztetheti a környezetet,  

 

d) 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, 

illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd 

hulladéknak. 

 

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltató a tulajdonost írásban 

haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényről és okáról. A 

tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről 

gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás meghatározott újabb 

időpontjáig nem tesz eleget, a Szolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a 

hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy mással 

megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a Szolgáltató - 

külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti. 

 

 

Közterületen keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és 

ártalmatlanítása 

 

17. § 

 

(1) Azok, akik közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján 

olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, 

amely a komplex helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék 

keletkezésével jár, kötelesek a Szolgáltatónak azt bejelenteni.  A Szolgáltatóval - a 

közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély alapján - a közterületen végzendő 

tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, 

annak összetételére és mennyiségére figyelemmel kötelesek szerződést kötni. 
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(2) A szerződés érvényességi feltételeként kiköthető a közterület-használati hozzájárulás, 

engedély megadása, egyebekben a jogviszonyra a 8. § (4) bekezdésének rendelkezései 

irányadók. 

 

 

A Szolgáltató kötelező komplex közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés 

alapján végzett tevékenysége 

 

18. § 

 

(1) A tulajdonos jogosult a Szolgáltatónak vagy más - az elszállításra jogosultságot szerzett 

- intézménynek, illetve szakvállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló 

megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá nem eső [a 

jelen rendelet 6. § 4. b) pontja szerinti esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd 

hulladék vagy 6. § 5. b) pontja szerinti alkalmi egyéb] szilárd hulladék is keletkezik 

vagy ilyen hulladék keletkezése várható. 

 

(2) Ha a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a Szolgáltatót bízza meg, a 

megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltató a 

megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és minőségű hulladéknak 

megfelelő gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt a 

tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak elszállításáról és a hulladék ártalommentes 

elhelyezéséről a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik. 

 

A Szolgáltatóra az (1)-(2) bekezdésben foglaltak esetén a 20-21. §-ok szabályai megfelelően 

alkalmazandók. 

 

 

 

A komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék saját vagy 

szakvállalkozás igénybevételével történő szállítása és a hulladék kijelölt ártalmatlanító 

helyen történő elhelyezésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó előírások 

 

19. § 

 

(1) A tulajdonos e rendelet 6. § 4. b) és 5. b) pontjában meghatározott települési szilárd 

hulladékot a Szolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja, ha a hulladék 

elszállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget tesz, vagy - a hulladék 

elszállítására jogosultságot szerzett - szakvállalkozással/intézménnyel elszállíttathatja a 

kijelölt ártalmatlanító helyre. Az évi egyszeri lomtalanítás során el nem szállított, de 

egyébként a 6. § 4. a) pont alá tartozó hulladékot eseti megrendelés alapján a települési 

szilárd hulladék elszállítására jogosult szakvállalkozás/intézmény is elszállíthatja. 

 

A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék szállítójárműbe 

való ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne 

idézzen elő. 
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20. § 

 

(1) A kötelező helyi komplex közszolgáltatás alá tartozó és nem tartozó települési szilárd 

hulladék (pl. megrendelt lomtalanítás, építési maradékanyag, törmelék) konténerrel 

történő szállítása esetében a tulajdonos és a szakvállalkozás/intézmény köteles a 

közterületek tisztán tartására vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani, továbbá 

 

 

a) a hulladék elhelyezését végző szakvállalkozás/intézmény köteles gondoskodni a 

közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék 

összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra 

kerül kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, ha a közterület-használati 

hozzájárulás időtartama lejárt, 

 

b) a tulajdonos köteles gondoskodni a konténer környezetének folyamatos tisztán 

tartásáról, a konténer megtelítődése esetén a szakvállalkozás/intézmény értesítéséről. 

 

 

(2) A szakvállalkozás/intézmény konténert közterületen - az (1) bekezdésben megjelölt 

esetben - az ott meghatározott időtartamot meghaladóan közterület-használati 

hozzájárulás birtokában, illetve engedéllyel, a hozzájárulásban foglaltak betartásával - a 

közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi 

rendelkezések megtartásával helyezheti ki: 

Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell 

tüntetni a saját jogon szállító tulajdonos, illetve a szakvállalkozás/intézmény cégnevét, 

címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. 

 

 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

21. § 

 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (igénybevevő neve, lakcíme, születési 

helye, és ideje, anyja neve) kezelése az Igazgatási Irodán történik. A népesség-nyilvántartás 

adatot szolgáltat a Műszaki Irodának, ahol egyszerűsített nyilvántartás készül, mely 

tartalmazza az igénybevevő nevét, valamint lakcímét. Ez utóbbi nyilvántartást az 

Önkormányzat évente továbbítja a Szolgáltatónak. 

 

 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével 

kapcsolatos rendelkezések 

 

22. § 

 

 

(1)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések 

ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes  

intézete végzi. A szabálytalanságok megszüntetését a területileg illetékes intézet rendeli 

el. 
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(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a  

jegyző feladata. 

 

(2) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és helyszíni bírságot is 

kiszabhatnak. 

 

23. § 

Elhagyott hulladék 

 

 (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha ez 

nem állapítható meg az ingatlan tulajdonosát terheli. 

  

(2) A települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék 

elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein 

belül - a 22. §-nak megfelelően - gondoskodik. 

  

(3) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a 

hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti. 

 

 

 

III. fejezet 

 

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

 

24. § 

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 

 

a) Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda 

mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), saroktelek esetén minden 

oldalán, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület 

gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és 

a síkosság-mentességről. 

 

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. 

 

c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

 

d) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 

 

e) A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyeséséről. 

 

f) A járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban és tisztántartásáról. 
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(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 

egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos köteles tisztán tartani. 

 

(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban 

legkésőbb reggel 07.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött 

háztartási hulladékkal együtt elszállítani.  

 

(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető. 

 

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb. céljára) 

történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó 

köteles tisztán tartani. 

 

25. § 

 

Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét – szükség esetén – a környező 

közterülettől el kell zárni. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve 

hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 

48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

 

 

26. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti 

hulladékot, a háztartási hulladékot  a háztartási hulladékgyűjtő tartályban kötelesek 

elhelyezni. Amennyiben a szokásos mennyiségűnél nagyobb mennyiségű szemét 

keletkezik, annak elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.  

 

(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett 

szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, 

illetőleg beleönteni. 

 

27. § 

 

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne 

szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás alatt a 

közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, 

illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani.  

 

(2) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a 

közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálódásból keletkezett 

kárt annak okozója köteles megtéríteni.  

 

(3) Közterületen a gépjárművek mosása – erre alkalmas helyen – csak karosszéria mosással 

és mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre nem káros mosószerrel 

végezhető. Alváz mosás tilos. A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt 

haladéktalanul meg kell szüntetni. Tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak 

mentén gépjárművek mosása tilos! 
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28. § 

 

(1) Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles 

gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 

üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról. 

 

(2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, 

emberi és állati ürülékkel) beszennyezni tilos! 

 

(3) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles 

gondoskodni. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált 

járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni. 

 

(5) Hórakást tilos elhelyezni: 

- útkereszteződésben, 

- útburkolati jeleken, 

- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 

- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, pl. 

lámpaoszlop, hirdető oszlop stb. köré), 

- a kapubejárat elé, annak szélességében. 

 

(6) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) 

klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, 

hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m
2 

–nél több ne legyen. 

Ezeknek az anyagoknak a tárolása tároló edényben, környezetszennyezést kizáró módon 

történhet. 

 

(7) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén 

tilos! 

 

29. § 

 

(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg 

megrongálása       tilos! 

 

(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék stb.) rongálása, csonkítása leszakítása 

tilos! 

 

(3) A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás a 

Polgármesteri Hivatal feladata. Fakivágás közterületen a jegyző engedélyével 

végezhető.  

 

(4) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos. 

 

(5) Gyermekjátszótereken, az ilyen jellegű parkokban ebeket sétáltatni még pórázon is 

tilos! 

 

(6) Közterületen állatot legeltetni tilos. 
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(7) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a 

rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – a tulajdonos 

engedélye nélkül hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos! 

 

(8) A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért ez e tevékenységet végző 

és a megrendelő – felelősségük megállapítása esetén – egyetemlegesen felelnek. 

 

 

 

IV. fejezet 

 

 

Hulladékgazdálkodási bírság 

 

30. § 

 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2.§  (2) bekezdése szerint:  

 

„(1) A bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben 

a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó 

kötelezettségét megszegi, vagy 

 

b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 

igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy 

 

c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy 

 

d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben 

meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy 

 

e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület 

tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 

 

f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással 

összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy 

 

g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az 

azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.” 

   

(3) A rendeletben nem szabályozottak tekintetében a hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/ 2001. (XII. 21.) Korm. rendelet  

vonatkozó rendelkezéseit kell  megfelelően alkalmazni. 
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V. fejezet 

 

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 

 

 

31. § 
 

A rendelet  a kihirdetésekor lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a  Helyi hulladékszállításról szóló 2/1991. (IX. 19.), valamint az ezt módosító 4/1991. 

(XII. 31.), 4/1993. (III. 1.), 5/2000. (XI. 20.) számú rendeletek.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                       Pátrovics Benedek 

      jegyző                                                                                          polgármester 
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1. számú melléklet
6
 
,7,8

 

 

 

 

 

  
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás igénybevételének 2007. évi díja 

(közszolgálati szemétdíj) 

 

 

 

  

  

Kötelező közszolgáltatás keretébe tartozó szemétszállítási díjak: 

  

 

- 40 kg (110 liter)/ tartály települési szilárd hulladék heti egyszeri elszállítása       122Ft/hét/háztartás+áfa   

- 45 kg (120 liter)/ tartály települési szilárd hulladék heti egyszeri elszállítása       134Ft/hét/háztartás+áfa                                  

- 90 kg (240 liter)/ tartály települési szilárd hulladék heti egyszeri elszállítása       267Ft/hét/háztartás+áfa                                  

  

 

 

  

  

Szolgáltatótól bérelhető konténer után fizetendő díj: 

 1 db 3 m
3 
 konténer esetén                                                                 6400,-Ft +áfa/alkalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egységesítve: 2009. június 25. 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma 

jegyző 
 

                                                 
6
 Módosította az 5/2005. (V. 02.) számú rendelet  Hatályba lépés 2005. (V.01.) 

7 Módosította a 17/2005. (XII.15.) számú rendelet  Hatályba lépés 2006. (I.01.) 

8 Módosította a 22/2006. (XII.22.) számú rendelet  Hatályba lépés 2007. (I.01.) 


