
 

 

 

 

 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2013.(……) önkormányzati rendelete 

 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

(t e r v e z e t) 

 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a.) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, és a (2) bekezdésében előírt 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladé-

kokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rende- 

letben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd 

hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 

 

(2) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, 

és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 38. § (2) bekezdése szerinti közszolgál-

tatási díjat megfizetni. 

 

(3) A környezetvédelem, a város tisztaságának növelése érdekében az önkormányzat biz-

tosítja az elkülönített gyűjtést. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése a gyűj-

tőszigeteken történik. Az elhelyezésért díjat fizetni nem kell. 

 

1. A rendelet hatálya 

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed: 

 

a.) Tárgyi hatálya: 

a.a.) a települési szilárd hulladékra, 

a.b.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra. 
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b.) Területi hatálya: Simontornya város közigazgatási területére. 

 

c.) Személyi hatálya: 

c.a.) a város közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlan tulajdono-

sára, 

c.b.) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanok tulajdonosaira, 

c.c.) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra. 

 

2. Közszolgáltató 

 

3. § A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató VERTIKÁL 

Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. Polgárdi, Bocskai u. 39. (a továbbiakban: Köz-

szolgáltató). 

 

4. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatai közül a hulladékártalmatlanítás  

ellátása érdekében együttműködik az 1. mellékletben felsorolt települési önkormány-

zatokkal. 

 

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 

 

(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielé-

gítő regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a sárbogárdi 0522/187 hrsz-ú, 

Regionális Hulladéklerakót jelöli ki. 

 

5. § (1) A Közszolgáltató a következő személyes adatok kezelésére jogosult: a természetes  

személyazonosító, valamint a lakcím. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat 

csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgálta-

tást igénybevevő (ingatlantulajdonos, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatási 

szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüze-

mi díjhátralékok behajtására használhatja fel. 

 

(3) A Közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés meg-

szűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. 
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II. FEJEZET 

 

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek 

 

3. Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 

 

6. § Az Önkormányzat – a hulladékról szóló törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározot-

takon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében: 

a.) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendelet-

ben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a to-

vábbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt; 

b.) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellen-

őrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a 

közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;  

c.) a közszolgáltatási szerződés Simontornya portálon történő közzétételéről gondoskodik. 

 

4. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az  

e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 

ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a.) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – 

az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 

b.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat ál-

tal szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat 

kiegyenlítse, 

c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy 

a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztes-

se, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állat-

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

d.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás 

vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell je-

lölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyi-

ségét, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék 

mennyiségét. A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletke-

zéséről e rendelet 2. mellékletét képező „BEJELENTÉS” nyomtatványt kell alkalmaz-

ni. 
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(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de 

az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhe-

lyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a 

gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során kelet-

kezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást 

igénybe venni feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulla-

dékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Köz-

szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távol-

léte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az 

ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik. 

 

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

 

 

III. FEJEZET 

 

A közszolgáltatás 

 

5. A közszolgáltatás tartalma 

 

8. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

 

a.) a közterületen a Közszolgáltató által kihelyezett, általa rendszeresített utcai hulla-

dékgyűjtő edényben elhelyezett települési hulladék gyűjtésére; 

b.) az ingatlantulajdonos által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött ve-

gyes hulladékának gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való 

szállítására; 

c.) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti 

gyűjtésére és e hulladék 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 hulla-

dékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

e.) a lomtalanítás alkalmával történő hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szál-

lítására; 

f.) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar létesítésére, üzemeltetésére, és ott történő 

hulladék gyűjtésére, az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 

szállítására; 

g.) átrakóállomások, valamint a hulladékok hasznosítását és ártalmatlanítását szolgáló 

létesítmények létesítésére és üzemeltetésére; 
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h.) vegyesen gyűjtött hulladékok energetikai hasznosítására, és az energetikai hasznosí-

tás maximális kihasználása mellett fennmaradó hulladékmennyiség előkezelésére, a 

nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására; 

i.)   az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti válogatására; 

j.)   hulladékkezelő létesítmények jogszabályban és a környezetvédelmi hatóság engedé-

lyében előírt rekultivációjára és a rekultivációt követő monitoring rendszer üzemelte-

tésére. 

 

9. § A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlantulajdonosoknál keletkező, és a 

Közszolgáltató által meghatározottak szerint hulladékgyűjtő udvaron a Közszolgáltató által 

átvett 

a.) építési és bontási hulladék, 

b.) gumiabroncs hulladék, 

c.) lom hulladék, zöld hulladék 

gyűjtésére és kezelésére. 

 

6. A közszolgáltatási szerződés 

 

10. § A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, valamint 

az Önkormányzat a Simontornya portálon közzéteszi. 

 

11. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tar-

talmaznia: 

a.) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; 

b.) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az 

alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket; 

c.) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat; 

d.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot; 

e.) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adat-

szolgáltatási rendszer működtetésének módját; 

f.) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik; 

g.) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének 

hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait. 

 

12. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához – a Kbt. 304. §-ában 

foglaltak betartása mellett – jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igény-

bevételére az alábbi feltételekkel: 

 

a.) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, 

mintha saját maga teljesített volna. 

b.) A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötele-

zettséggel tartozik. 
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7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények  

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

13. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a Köz-

szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó 

mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Közszolgáltató által rendelkezésre bo-

csátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. 

Az igénybeveendő gyűjtőedények illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 

3. melléklete tartalmazza. 

 

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtő-

edények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét 

a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulla-

dékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. 

 

(3) A hulladék ürítésének gyakorisága Simontornya közigazgatási területén: heti sűrű-

ségű ürítés egész évben, csütörtöki nap 7
00

 – 19
00

 óra között. 

 

(4) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon 

rendszeresített szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. 

 

(5) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hul-

ladék mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgálta-

tó által rendszeresített zsákban van kihelyezve. 

 

(6) A vegyes hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltatónak biztosítani kell azt, hogy az in-

gatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett hulladékmennyisége alapján legalább két 

különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. Az egy- vagy kétfős háztar-

tások rendelkezhetnek 80 literes edényzettel. 

 

8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények  

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

14. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles  

elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormány-

zat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó 

szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 
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(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljá-

ból a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző 

gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

 A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, és legké-

sőbb reggel 6
00

 óráig, – kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést – ezen időpont 

után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának 

elmulasztása a Közszolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket 

köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni. 

 

(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. 

 A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény 

nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem 

járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

15. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőt- 

lenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

Kivételt képeznek ez alól a 4000 literes gyűjtőedények, amelyeket havi egy alka-

lommal a Közszolgáltató köteles fertőtleníteni. 

 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos által bérbevett és rendel-

tetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetle-

ges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles 

gondoskodni. 

 

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmi-

sülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűj-

tőedényt a Közszolgáltatótól átvette, bérbe vette.  

 

16. § (1) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési kommunális szilárd hulladék maximá- 

lis súlya: 

    80 literes gyűjtőedény esetén 24 kg 

 110 literes gyűjtőedény esetén  40 kg 

 120 literes gyűjtőedény esetén 45 kg 

 240 literes gyűjtőedény esetén 90 kg 

        1100 literes gyűjtőedény esetén        450 kg  lehet. 

   80 literes emblémázott zsák 
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(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben ösz-

szetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összeprésel-

ték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató 

felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá 

az így okozott esetleges kárt megtéríteni. 

 Tilos a gyűjtőedénybe 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. 

 

9. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával illetve hasznosításával  

kapcsolatos rendelkezések 

 

17. § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Köz- 

szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt 0522/187 

hrsz-ú ingatlanon kialakított Regionális Hulladéklerakó létesítményben végezheti. 

 

(2) A hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gon-

doskodni. 

 

10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó  

külön rendelkezések 

 

18. § (1) A települési szilárd hulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás 

megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a 

helyben szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltató értesíti. 

 

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását illetve hasznosítását a Közszolgáltató vég-

zi. 

 

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt idő-

pontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató elő-

zetesen megjelölt. 

 

(4) 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. 

 

11. Elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések 

 

19. § (1) A környezet védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának elősegítése érde- 

kében a képviselő-testület a helyi feltételekhez és lehetőségekhez igazodva fokozato-

san vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségekhez igazodó elkü-

lönített begyűjtését. 
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(2) A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésével és a települési szilárd kommu-

nális hulladék elkülönített gyűjtésével összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges 

feltételek biztosítása a Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint – 

a környezetvédelmi valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a Köz-

szolgáltató által végzett közszolgáltatás, a működtetett hulladékgyűjtő szigetek és a 

házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés útján. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos jogosult eleget tenni a hulladék elkülönített gyűjtésének, 

melyhez térítésmentesen igénybe veheti a hulladékgyűjtő szigeteket. 

 

(4) A gyűjtőszigeteken elhelyezett elkülönített gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai elő-

kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési 

szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése 

hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtő 

edényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgálta-

tó végzi. Jogosult a Közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is. 

 

(5) A Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét térí-

tésmentesen végzi. 

 

(6) A gyűjtőedényeket a beléjük helyezhető hulladék fajtájára egyértelműen utaló jelö-

léssel kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelő hulladék helyezhető el. 

 

(7) A hulladékgyűjtő szigetekre az elkülönítetten gyűjtött hulladékokon kívül egyéb te-

lepülési szilárd hulladékot vinni tilos. 

 

(8) Az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a Közszolgáltató a honlapján 

és a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost a hulladék 

elkülönített gyűjtésével kapcsolatosan a gyűjtés és elszállítás időpontjáról (ütemterv 

alapján), a gyűjtés és elszállítás lebonyolításának részletes feltételeiről.  

 

(9) Az új elkülönített hulladékgyűjtő szigeteket úgy kell elhelyezni, hogy azok elérhető 

közelségben legyenek a lakosság számára, és könnyen megközelíthetőek legyenek 

töltés és ürítés szempontjából is, de az ott élőket ne zavarják. 

 

(10) A települési szilárd kommunális hulladék elszállításának gyakorisága a hulladék tí-

pusa, jellege, fajtája szerint: 

- hetente egy alkalommal történő kommunális hulladékgyűjtés és szállítás 

- évi egy alkalommal házhoz menő lomtalanítás, 

amely szolgáltatásokkal kapcsolatosan részletes tájékoztatást a Közszolgáltató köte-

les az ingatlantulajdonos részére megadni. 
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12. Elhagyott hulladék elszállítása 

 

20. § 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 Közszolgáltató közszolgáltatási szerződés kerete-

in belül gondoskodik. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja 

 

13. A közszolgáltatási díj megfizetése 

 

21. § (1) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási 

díjat utólag negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában a Közszolgáltató vagy az 

általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla alapján, a számla kéz-

hezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni. 

 

(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlantu-

lajdonosokat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egy-

idejűleg honlapján tájékoztatja. 

 

(3) A 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 Közszolgálta-

tó 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 hulla-

dékkal 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 kivé-

telekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni 

tudja, hogy felajánlotta az ingatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását, vagy a 

szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 
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V. FEJEZET 

 

14. A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó 

külön szabályok 

 

22. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazda- 

sági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának ke-

zeléséről 

a.) a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy 

b.) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka ke-

letkezik a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a 

környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Ht. 

31. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszol-

gáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgálta-

tás igénybevétele kötelező. 

 

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által en-

gedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési 

berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 7. § (1) bekezdése sze-

rinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési 

szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben 

gondoskodnak. 

 

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik 

igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a 

tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyil-

vántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből szárma-

zó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót ve-

zetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a köz-

szolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésé-

nek forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. 

 

 

VI. FEJEZET 

 

15. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd  

hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

 

23. § (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 ingatlantulajdonosnak a Ht. 31. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék 

termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 
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(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy 

más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanítá-

sáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. 

 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék terme-

lője, birtokosa 

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 át-

adással, 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 el-

szállíthatja.  Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártal-

matlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell 

igénybe venni. 

 

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszol-

gáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szer-

vezetet is igénybe lehet venni. 

 

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szál-

lítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más 

környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék 

eltakarításáról, 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 in-

gatlantulajdonos az átvett illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a kü-

lön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyil-

vántartani, 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 ár-

talmatlanító 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 fi-

zetni az üzemeltető részére. 
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24. § Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megálla-

podásuk alapján a Közszolgáltató 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 ártal-

matlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére a 

megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 

 

25. § (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 hozzá-

járulás illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló kon-

téner a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gon-

doskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer 

telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

 

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalo-

gosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával 

helyezhet ki: 

a.) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szál-

lítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődés-

kor haladéktalanul megtörténhessen; 

b.) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti 

forgalom zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni; 

c.) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 

 

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

tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának illetőleg a szállításra igénybevett gaz-

dálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító-

számát. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

16. Záró rendelkezések 

 

26. § (1) E rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 
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(3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak. 

 

 

Simontornya, 2013. október 8. 

 

 

 

           Csőszné Kacz Edit sk.                                                             Bárdos László sk. 

              polgármester                                                                     címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék 
 

A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a mai 

napon megtörtént. 

 

Simontornya, 2013.  

 

 

 

         Bárdos László 

                                                                                                      címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


