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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017 (X. 25.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztasággal 
kapcsolatos egyes kérdésekről 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. § (1) bekezdésben, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
valamint 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 
 

1. § 
 

(1) Jelen rendelet célja: 
a) Ócsa város 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. 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a település közigazgatási területén minden 
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 
a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, továbbá a környezet 

terhelése és igénybevétele csökkenjen; 
b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, 

hasznosítását, ártalmatlanítását. 
(3) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése 

érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: 
Törvény) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe 
tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és 
kötelezettségeit. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
(1) A rendelet hatálya Ócsa közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, 

helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a 
továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) terjed ki. 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi 
közszolgáltatás Ócsa Város belterületére terjed ki. 

(3) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékra és a folyékony hulladékra. 
 

II. fejezet  
Részletes szabályok 

3. A közszolgáltató kijelölése 
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3.§ 

 
(1) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési vegyes hulladék (a 

továbbiakban: TVH) rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, a közszolgáltatás keretében 
összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, és/vagy hasznosításra történő 
átadására terjed ki. 

(2)  A közszolgáltatás kiterjed továbbá az ingatlanhasználó által e rendeletben 
meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten 
gyűjtött hulladék (papír, műanyag) (továbbiakban: szelektív hulladék) gyűjtésére és e 
hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására. 

(3) Ócsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási 
feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el.  

 
4. Adatkezelés 

  
4. § 

 
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához 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. 
 

5. § 
 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok 
feltüntetésével. 

(2) Az ingatlanhasználó természetes személy a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez 
szükséges, a Törvény 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatait és – amennyiben az nem 
azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató 
felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 30 napon belül bejelenteni. 

(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 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. Közszolgáltatási szerződés  

 
6. § 

 
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 
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a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására 
vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy 

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. 
(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a helyi közszolgáltatás 

teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy 
felhívás közzététele útján tájékoztatta.  

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 
a) a felek megnevezése, 

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem 
tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai 
is), 

ab) gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) 
bekezdésében meghatározott azonosító adatai. 

b) a szerződés tárgya, 
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya, 
d) a közszolgáltatás díja, 
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja, 
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, 
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

 
6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
7. § 

 
(1) A Szolgáltató köteles gondoskodni: 

a) a TVH heti egy alkalommal történő begyűjtéséről, 
b) a szelektív hulladék havonta egy alkalommal történő begyűjtéséről, 
c) április l-től november 30-ig havi egy alkalommal ingatlanhasználó által minden tárgyév 

január 31. napjáig előre egyeztetett időpontokban zöldhulladék elszállításáról, 
d) január 1-től január 31-ig ürítési napokon heti rendszerességgel kidobott karácsonyfa 

összegyűjtéséről, 
e) egész évben az Önkormányzat által összegyűjtött zöldhulladék fogadásáról, kezeléséről,  
f) március 1-től október 30-ig évi két alkalommal ingatlanhasználó által minden tárgyév 

január 31. napjáig előre egyeztetett időpontokban, zsák nélkül házhoz menő lakossági 
lomtalanítás lefolytatásáról. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 
(3) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a 8. § (2) 

bekezdésben fglaltak szerint, a TVH-t a tulajdonát képező gyűjtőedénybe gyűjti és azt a 
közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja. 

(4) A TVH begyűjtésének, elszállításának rendje, hogy a közszolgáltató folyamatosan és 
teljeskörűen összegyűjti és elszállítja. 

(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 
változásokról a Szolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – 
írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 
 

7. Gyűjtőedények használata 
 

8. § 
 

(1) A közszolgáltatás során a TVH gyűjtésére kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú 
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tárolók használhatók: 
a) 60 literes szabványos tároló, 
b) 110 literes tároló, 
c) 120 literes szabványos tároló, 
d) 240 literes tároló, 
e) 660 literes tároló, 
f) 770 literes tároló, 
g) 1100 literes tároló. 
h) egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák). 

(2) A szelektív hulladék gyűjtésére annak fajtájától függően kizárólag: 
a) átlátszó zsák, 
b) üveggyűjtésre alkalmas, kijelölt pontokon lévő konténerek, 
c) zöldhulladék esetében biológiailag lebomló zsák használható. 

(3) A 8. § (1) bekezdés szerinti gyűjtőedény beszerzése, annak folyamatos karbantartása, 
szükség szerinti pótlása, cseréje a közszolgáltatást igénybe vevő feladata. 

(4) A TVH gyűjtésére használatos gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a 
szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, 
egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben 
a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a 

gyűjtőedény űrtartalmát, 
b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak minősül, 

vagy 
c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne. 

(5) Térítés ellenében a közszolgáltatótól a TVH gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő edény 
bérelhető havi bérleti díjas konstrukcióban. 

(6) A közszolgáltatás biztosítása során: 
a) a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata őrzése, rendszeres tisztán tartása, 

fertőtlenítése az ingatlan tulajdonosának/használójának a feladata. 
b) az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a közszolgáltató megbízásából a 

kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, 
maradéktalanul köteles feltakarítani. 

(7) A kihelyezett gyűjtőedényből és zsákból guberálni tilos. 
 

8. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei  
 

9. § 
 

(1) A hulladékszállításba bevont területen valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője az 
ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás 
igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(2) A gazdálkodó szervezet a Törvény 31. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 
gondoskodik a hulladék kezeléséről. 

(3) Az ingatlantulajdonos/használó 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 ártalmatlanítására - 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 



5 
 

rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi 
közszolgáltatás esetében kizárólag a Közszolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. 

d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és 
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet 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 (ide értve a tulajdonosváltozás 
esetét is) a Közszolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
komplex közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált, megjelölve rendszeres 
háztartási szilárd hulladék esetén az ingatlanon lakók létszámát. 

 
10.§ 

 
(1) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a 

hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az 
ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. 

(2) A hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátani. 

(3) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18 órától a szállítás napján legkésőbb 6 óráig 
helyezhető ki, és a szállítás napján 20

 
óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a 

kizárólag géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (2) bekezdés a) és c) pontban 
foglaltaknak megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre. 

(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 
kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 
ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az 
ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. 

(6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (5) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak 
megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett 
járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

(7) A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel. 

(8) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az 
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt 
módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki 
nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 

(9) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény 
használójának feladata. 

(10) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(11) A kihelyezett, más tulajdonában álló gyűjtőedénybe csak és kizárólag annak 
tulajdonosának engedélyével helyezhető el hulladék. 
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(12) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult 
módon történő ürítését akadályozza. 

(13) A zöldhulladék gyűjtése során a kisebb ágakat, gallyakat 60-80 cm-es darabokra összevágva, 
kötegelve, míg az egyéb nem kötegelhető zöldhulladék arra rendszeresített biológiailag 
lebomló áttetsző zsákban vagy a TVH gyűjtésére használt edényzetben helyezhető ki. 

(14) Tilos vállalkozásból eredő vagy ipari mennyiségű zöldhulladék kihelyezése. 
 

11. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban vagy személyes 
bejelentés keretében, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamban nem 
használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlanhasználó – a kérelem vagy bejelentést 
követő időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 

(2) A szüneteltetési kérelem benyújtása előzze meg a szüneteltetési időszakot. 
(3) Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás 

szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás 
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 60 liter 
űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható 
szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére. 
 

9. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

12. § 
 

(1) 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. 

(2) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 

(3) 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, továbbá cseréje az ingatlanhasználót 
terheli. 

(4) A Közszolgáltató lomhulladék gyűjtéséről évi 2 alkalommal az ingatlanhasználóval a 
tárgyév január 31. napjáig előre egyeztetett időpontban gondoskodik, mely térítésmentes. 
További lomtalanítás szervezése esetén azok elvégzéséről a Közszolgáltató az 
Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik. Az akcióról a 
Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot. 

 
10. A közszolgáltatás díja  

 
13. § 

 
(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa/használója díjat köteles 

fizetni. 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és 
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az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) szedi be. 

(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

(4) A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv 
a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv 
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli. Az 
így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 
Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 

(5) A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv 
által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség. 

(6) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, 
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult 
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása 
érdekében. 

(7) Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20.§  (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. 

(8) Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő 
adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az 
ingatlanhasználónak számlázza ki. 

(9) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 

(10) Az alkalmazott díjakat a Törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Közszolgáltató saját 
ügyfélszolgálatán és honlapján köteles közzétenni. 

 
14. § 

 
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, 

úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás 
tényét 8 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével 
egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. 

(2) A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi 
ingatlantulajdonos/használó köteles megfizetni. 

 
11. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

 
15. § 

 
(1) A közterületeken keletkező TVH elszállításáról az Önkormányzat a közszolgáltatás keretein 

kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 
(2) A Közszolgáltató gondoskodik egész évben az Önkormányzat által összegyűjtött zöldhulladék 

külön díj felszámítása nélküli fogadásáról, kezeléséről. 
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12. Közterületen keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása 

 
16.§ 

 
Azok, akik közterületen közterületi-használati engedély alapján olyan árusító, közszolgáltató vagy 
egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a komplex helyi közszolgáltatás 
hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a Közszolgáltatónak azt 
bejelenteni, és a Közszolgáltatóval - a közterület-használati engedély alapján - a közterületen 
végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, 
annak összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 

 
13. A hulladékok szállításának különös szabályai 

 
17. § 

 
Az ingatlanhasználó, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, 
elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt kizárólag: 

a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel 

rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m
3
 hulladékmennyiségig 

saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági 
zsák); 

b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: 
alkalmi konténer rendelés); 

c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során gondoskodhat. 
 

18.§ 
 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladékot a Közszolgáltató igénybevétele nélkül maga is 
elszállíthatja, ha a hulladék elszállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget tesz, vagy 
- a hulladék elszállítására jogosultságot szerzett - vállalkozóval elszállíttathatja a kijelölt vagy az 
egyéb ártalmatlanító helyre. Amennyiben a hulladékot anyagi minősége és jellemzői miatt egyéb 
ártalmatlanító hely nem fogadhatja, úgy a tulajdonos, valamint a vállalkozó köteles a kijelölt 
ártalmatlanító helyet igénybe venni a hulladék elhelyezésére. Az évi kétszeri lomtalanítás során el 
nem szállított hulladékot eseti megrendelés alapján a települési szilárd hulladék elszállítására 
jogosult vállalkozó is elszállíthatja. 
 

19.§ 
 

(1) 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. 

(2) Vállalkozó igénybe vétele mellett történő szállítás esetén a vállalkozó köteles a 
ingatlantulajdonosnak/használónak a hulladék átvételéről olyan okmányt (számlát) kiállítani és 
azt öt évig megőrizni, amely tartalmazza a szállítás időpontját, az elszállított hulladék 
mennyiségét, anyagi minőségének jellemzőit és eredetét (kerület, utca, intézmény, üzem, 
tulajdonos stb.), valamint az ártalmatlanító hely megjelölését, ahová a szállítás történik. A 
vállalkozó az okmány egy példányát a szállítás során köteles magánál tartani és ellenőrzés 
alkalmával felmutatni. 

(3) Saját szállítás esetén az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti hulladékot az ártalmatlanító 
hely tulajdonosával (üzemeltetőjével, használójával) kötött megállapodás alapján helyezheti el. 
Az ingatlanhasználó saját szállítás esetén három évig köteles megőrizni az ártalmatlanító hely 
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által a hulladék átvételekor kiadott bizonylatot. 
(4) Az ingatlanhasználó, továbbá a vállalkozó köteles az ártalmatlanító hely tulajdonosának 

(üzemeltetőjének, használójának) - felhívásra - a hulladék eredetét igazolni. 
(5) A hulladék ártalmatlanító hely tulajdonosa (üzemeltetője, használója) a beszállított hulladék 

adatairól a jogszabályokban foglalt tartalmú nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a 
hulladék mennyiségét, minőségi jellemzőit, eredetét. 

(6) E rendelet szerinti kijelölt ártalmatlanító hely igénybe vétele esetén az ingatlanhasználó, 
valamint a vállalkozó a hulladék elhelyezéséért a kijelölt ártalmatlanító hely tulajdonosának 
(üzemeltetőjének, használójának) köteles - számla alapján - díjat fizetni a hulladék átadásakor. 

(7) A kijelölt ártalmatlanító hely tulajdonosa (üzemeltetője, használója) a szelektív hulladék 
elhelyezését csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a beszállítandó hulladék az elhelyezésre 
irányuló közszolgáltatás létesítményeinek működését károsan befolyásolja vagy veszélyezteti. 
Jogosult egyben az elhelyezés rendszerességét, a tömörítős rendszerű edényzet kubatúrájának 
ürítés utáni hulladéktérfogatot képző szorzószámát, a befogadás rendjét és időpontját, 
valamint az elhelyezés módját (égetés vagy lerakás stb.) meghatározni hulladéktípusonként is, 
és köteles az erre vonatkozó tájékoztatást hirdetményben közzétenni. 

 
20.§ 

 
(1) A kötelező helyi komplex közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék (pl. 

megrendelt lomtalanítás, építési maradékanyag, törmelék) konténerrel történő szállítása 
esetében az ingatlanhasználó és a vállalkozó köteles a közterületek tisztán tartására vonatkozó 
jogszabályi előírásokat betartani, továbbá 
a) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a közterület-használati engedély megszerzéséről, 

ha az építési munkával kapcsolatos hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a 
közterületen 72 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról, 
ha a közterület-használati engedély időtartama lejárt, 

b) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a konténer környezetének folyamatos tisztán 
tartásáról, a konténer megtelítődése esetén a vállalkozó értesítéséről. 

(2)  A vállalkozó konténert közterületen - az (1) bekezdésben megjelölt esetben az ott 
meghatározott időtartamot meghaladóan közterület-használati engedély birtokában, az abban 
foglaltak betartásával - a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, 
az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki az alábbiakra figyelemmel: 
a) tömegközlekedési útvonalakon, amennyiben a konténer csak a közúti forgalom zavarásával 

történhet, úgy az csak a folyamatos rakodás idejére helyezhető ki a szállító jármű helyszínen 
tartásával, annak érdekében, hogy az elszállítása a megteléskor azonnal megtörténjen, 

b) egyéb útvonalakon a megtelést követően a konténert 72 órán belül kell elszállítani. 
(3) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a 

saját jogon szállító tulajdonos, valamint a vállalkozó nevét, címét, telefonszámát és a konténer 
azonosító számát. 

 
14. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 

 
21. § 

 
A Közszolgáltató minden év március 31-ig köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a 
településen végzett előző évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről. 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 
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22. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, amellyel egyidejűleg a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 10/1999. (III.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester  jegyző 
 

 
 
 
 
Kihirdetve: 2017. október 26. napján 
 
 
 dr. Molnár Csaba 
 jegyző 


