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Nagykörű Községi Önkormányzat 

 

Képviselő-testületének 

 

14/2004. (IV. 28.) sz. rendelete 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 

 

Nagykörű   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) 

bekezdésében  és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról  az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. fejezet 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §
1
 

 

(1)Nagykörű Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak 

szerint hulladékkezelési közszolgáltatást nyújt a települési szilárd hulladék rendszeres 

gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról 

kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

(2)A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, 

valamint az épített és természeti környezet védelme. 

A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 

folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

 

(3)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Nagykörű község (a 

továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. 

 

(4)A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy 

használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles 

gondoskodni. 

 

(5)Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – 

felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

 

(6)Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult illetőleg kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: 

Szolgáltató)  az NHSZ Szolnok Zrt. 
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1 Módosította a 11/2015. (XI. 12.) rendelet Hatályba lép: 2015. XII. 1. 
2 Módosította a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
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(7) Az ingatlan használója közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az ingatlanhasználó és a 

közszolgáltatást ellátó cég közötti jogviszony alapján a közszolgáltatást végző kezeli, melynek 

során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvényben és 

vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni. Az adatkezelés időtartama az 

ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségeinek megszűnéséig 

áll fenn. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 

ingatlantulajdonos azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 

ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 

díjhátralék behajtására használhatja fel. 

 

 

2. §
3
 

 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1.Települési szilárd hulladék: Háztartásokból származó – rendszeresen vagy alkalmilag képződő – 

szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt 

kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és 

radioaktív hulladékot. 

2.Háztartás: A lakás, pihenés, üdülés célját szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott 

ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e. 

3.Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: Az az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által 

rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 

4.Ingatlantulajdonos: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. 

5.Ártalmatlanítóhely: A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra 

létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.  

6.Hasznosítóhely: A települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben 

vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az 

Önkormányzat által kijelölt létesítmény.  

7.Hulladékkezelő: Aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 

tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja. 

8.Hulladékkezelési tevékenység: A hulladék gyűjtése, begyűjtése, elszállítása, előkezelése, tárolása, 

hasznosítása és ártalmatlanítása. 

9.Hulladékgazdálkodás: A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék 

keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek 

tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, 

utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 

szaktanácsadást és oktatást. 

10.Szolgáltató: A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. 

11.Hulladékkezelési közszolgáltatás: A jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd 

hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres 

begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg 

a kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése. 
                                                 
3 Törölte a  7/2014. (VIII. 14.) rend. 
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12.Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 

Szolgáltatónak fizetendő a Ht. 47/A. § (1) bekezdésében megállapított díj
4
 

 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 

4. § 

 

(1)Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

Feladata e tekintetben különösen:  

a)a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

b)a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés 

megkötése, 

c)a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása, 

d)a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – 

hatósági jogkörök gyakorlása, 

e)a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati 

feladat- és hatáskör megállapítása. 

 

(2)A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben és/vagy az erre a célra árusított speciális gyűjtőzsákban a 

közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen 

rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezése céljából történő 

rendszeres elszállításra terjed ki. 

 

(3)Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, 

a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik 

más települési és térségi önkormányzatokkal. 

 

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 

5. § 

 

(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 által 

szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, 

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

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

község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

d)az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 
                                                 
4 Módosította a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
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(2)Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

 

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

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

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

szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd 

hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az 

ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező 

közszolgáltatást veszi igénybe.  

 

 

II. fejezet 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás  

ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

6. §  

 

(1)Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.  

 

(2)A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a 

települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a 

Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára  a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

(3)A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles 

értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának 

rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembe 

vételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén 

is – értesíteni. 

A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat – a közszolgáltatóval egyeztetett módon – hagyja 

jóvá. 

 

(4)A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 

ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az 

ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék 

nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a 

hulladék kezeléséről gondoskodik. 

 

(5)A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell 

alkalmazni.  

 

(6)Amennyiben  a jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem 

minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – 

közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kijelölt közterület-használati hozzájárulás, 

illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának 

kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve az engedély 
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megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti. 

 

(7)A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató 

az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. 

 

(8)
5
 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

7. §
6
 

 

(1)Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a szolgáltató 

által biztosított vagy a tulajdonát képező szabványos edényzetet vagy a szolgáltató által 

beszerezhető speciális hulladékgyűjtő zsákokat köteles igénybe venni.
7
 

 

(2)Szolgáltató csak az általa megjelölt edényzetet és az elárusítóhelyeken vásárolt speciális 

hulladékgyűjtő zsákokban kihelyezett hulladékot köteles elszállítani.  

 

(3)A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egy alkalom. 

 

(4)Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni Szolgáltatónak, ha 

ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék 

keletkezése várható. A bejelentés napján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által 

megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, 

illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt az 

ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.  

 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények és zsákok 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

8. §  

 

(1)Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket a  és/vagy a megvásárolt zsákokat az ingatlan területén 

belül köteles elhelyezni.
8
 Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 

Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó 

szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 

 

(2)Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket és a zsákokat a hulladék elszállítása céljából a 

Szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 

közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.  

 
                                                 
5 Törölte  a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
6 Módosította a 12/2015. (XI. 12.) rendelet Hatályba lép: 2015.XII. 1. 
7 Módosította a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
8 Módosította a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
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(3)A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének 

elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A zsákokat szóródásmentesen be kell 

kötni. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és 

ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.  

 

(4)A kihelyezett gyűjtőedényből és zsákokból guberálni tilos.  

 

(5)A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogos forgalmat, és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 

 

9. § 

 

(1)Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.  

 

(2)A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése és a zsákok gépjárműre rakása során 

esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.  

 

 

10. § 

 

(1)
9
 

(2)Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött 

vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt 

üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, 

illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. 

 

(3)Tilos a gyűjtőedénybe vagy zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 

állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 

végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 

 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával  

kapcsolatos rendelkezések 

 

11. §
10

 

 

12. §
11

 

 

 

 

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó  

külön rendelkezések 

 

13. § 
                                                 
9 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
10 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
11 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
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(1)A jelen rendelet 3. § 3. pontja alapján meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás 

megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik. 

 

(2)A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.  

 

(3)A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti 

ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.  

 

(4)Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű- és gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset 

vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(5)A Szolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul 

elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a külön díj 

megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a települési 

önkormányzatnak nyújtja be.  

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 

14. § 

 

(1)  

 

(2)  

(3) 

(4)A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben 

foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

 

(5)
12

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a kijelölt elárusító helyeken a speciális 

gyűjtőzsák megvásárlása során rója le, a szolgáltató közszolgáltatási díjteljesítésére vonatkozó 

értesítését követően a szolgáltató által megküldött negyedévente kiállított számla 

kiegyenlítésével rendezi.
13

 

 

(6)
14

 

 

(7)
15

 

14/A. §
16

 

(1) Az ingatlantulajdonos változásának esetén a változás bejelentés előtt a régi tulajdonos, a 

változás bejelentést követően az új tulajdonos köteles megfizetni a közszolgáltatási díjat. 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlantulajdonos, aki a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti. 

 

 
                                                 
12 Módosította a 11/2015. (XI. 12.) rendelet 3. § Hatályba lép: 2015. XII. 1.  
13 Módosította a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
14 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
15 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
16 Kiegészítette a 11/2015. (XI. 12.) rendelet Hatályba lép: 2015. XII. 1.  
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15. §
17

 

 

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 

 

16. §
18

 

(2) (1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás szerződés szerinti teljesítése figyelemmel az 5. § 

(2) bekezdésben foglaltakra szünetel, ha az ingatlant (4) bekezdés szerinti igazolás alapján 

legalább 90 napig nem használják, így települési hulladéka nem keletkezik és az ingatlan 

tulajdonosa nem rendelkezik díjhátralékkal. Az írásbeli bejelentést legkésőbb a szüneteltetés 

megkezdését követő 15. napig kell megtenni a közszolgáltatónál.. Az ingatlan tulajdonosnak 

a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé írásban jelezni kell. A közszolgáltató a 

kérelem bejelentését követő hónap 1. napjától biztosítja a közszolgáltatási díj megfizetésére 

vonatkozó mentességet. 

(3) A közszolgáltató jogosult a használaton kívüliséget ellenőrizni. Amennyiben az ingatlan 

tulajdonosa kérelme ellenére az ingatlant mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése 

megszakad, köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(4) A használaton kívüliséget az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató ellenőrzése során a 
kérelemmel érintett időszakra vonatkozó közüzemi számlákon jelzett fogyasztással és 
lakcíméről szóló hatósági igazolvánnyal igazolja, hogy az érintett ingatlanra sem 
állandó, sem tartózkodási hely nincs nyilvántartva. A bejelentéshez csatolni kell az 
érintett ingatlanra vonatkozóan a víz közműszolgáltató által kiállított, az ingatlan 
vízmérő órájának mérőállását tartalmazó, a kérelem benyújtásakor 15 napnál nem 
régebbi igazolást. 

 

(5) Ingatlantulajdonos évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló 

okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult a 

Közszolgáltató ellenőrizni. 

 

(6) Amennyiben a közszolgáltatás szüneteltetése az egy évet meghaladja, azt az ingatlan 

tulajdonosának minden év december 31. napjáig újból kell kérelmezni a következő évre vagy 

időszakra. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. 

(7) Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt használják, annak tényét a 

Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban 

a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

(8) Amennyiben a közüzemi számlák nem igazolják a használaton kívüliséget a Közszolgáltató 

jogosult a (2) bekezdés szerint meghatározott mentesség időtartamára vonatkozó 

közszolgáltatási díjat egy összegben kivetni. 

 

16/A. §
19

 

(1) A hulladékról szóló törvény alapján az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező 

tulajdonosnak az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megfizetni. 

                                                 
17 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
18 Módosította a 11/2015. (XI. 12.) rendelet  16. §-a Hatályba lép: 2015. XII. 1. 
19 Kiegészítette a 11/2015. (XI. 12.) rendelet  6. § Hatályba lép: 2015. XII. 1. 
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(2) A közszolgáltatást az üdülőingatlan tulajdonos tárgyév május 1-től október 31-ig – köteles 

igénybe venni. Az üdülő tulajdonos ingatlana használaton kívüliségére 16. §-ban foglalt 

szabályozás az irányadó. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időszakon túl az üdülőtulajdonos hulladékot akkor helyezhet 

ki, ha azt a Szolgáltató felé legalább 15 nappal írásbeli kérelemmel jelezte. A közszolgáltatás a 

szezonon kívüli időszakban automatikusan szünetel. 

 

 

III. fejezet 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

 

17. §
20

 

 

 

 

18. §
21

  

 

 

19. §
22

 

 

 

 

 

IV. fejezet 

 

Szabálysértések 

 

20. § 

 

 

 

Általános, jogi felelősség 

 

21. § 

 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá 

vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet 

veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások 

megszegésével folytatja, a Ht.-ben
23

, illetve külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, 

polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 

 
                                                 
20 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
21 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
22 Törölte a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
 
23 Módosította a 7/2014. (VIII. 14.) rend. 
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Hulladékgazdálkodási bírság 

 

22. § 

 

22/A. §
24

 

Az ingatlantulajdonos felhívás ellenére jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására és kezelésére vonatkozó szabályokat megsérti, a hulladékgazdálkodási bírság 

mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendeletben 

foglaltak szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető. 

 

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

23. § 

 

A jelen rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

24. § 

 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a köztisztaságról, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 18/2000. (XII. 20.) sz. 

rendelet 2. §-a, III. fejezete (13 – 17. §-ok) és a 21. §. b.) - f.) és w.) pontjai és a 19/2002. (XII. 19.) 

Önk. sz. rendelet. 

 

 

25. §
25

 

 
„Jogharmonizációs záradék 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európa Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvnek 

való megfelelést szolgálja.” 

 

Dr. Varga Zoltán       Dr. Veres Nándor 

   jegyző                                polgármester  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Kiegészítette a 11/2015. XI. 12.) rendelet 7. §-a Hatályba lép: 2015. december 1.  
25  Beiktatta  a 15/2009. (IX. 25.) 1. § 5.) pontja Hatályos 2009. X. 1-től. 


