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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 
 
 
Tárgy: a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) és (1a) bekezdése értelmében 2015. 
július 1-jétől a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző 
űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. Ezen belül a közszolgáltató a vegyes hulladék 
gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – a 7. § (1c) bekezdésében 
meghatározott kivétellel – 

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 
biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert 

nem haladja meg. 

A Korm. rendelet 7. § (1c) bekezdése szerint a közszolgáltató által felajánlott mindkét 
gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg a fentiek szerinti űrmértéket, ha a 
közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott 
ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel 
alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti. 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(továbbiakban: Jat.) 3. §-a értelmében pedig a jogszabályban (önkormányzati rendeletben) 
nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a 
jogszabály (az önkormányzati rendelet) az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. 

Ezen jogalkotási előírás alapján szükséges volt a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) 
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önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó 
előírások tekintetében módosítani. 

Emellett kikértük a közszolgáltató KIVÜ Kft. véleményét is a Rendelet végrehajtásában 
tapasztaltakról, és javaslataikkal kiegészítettük, módosítottuk a Rendeletet. 

A Jat. 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

A fentiek alapján a Rendelet módosításához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Aktualizált, pontosított helyi szabályozás. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincs. 

b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet módosításának hiányában a rendelet alapján végzett közszolgáltatási 
tevékenység nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályok előírásainak. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
 

Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (...) 
önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2015. június 11. 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
 

…/2015. (… …) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének a 32. 
cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. § 

(1) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „Szolgáltató által biztosított 
gyűjtőedényben” szövegrész helyébe a „Szolgáltató által biztosított szabványos 
gyűjtőedényben” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék egyes 
komponenseinek (műanyag, fém, papír, Tetra Pak; továbbiakban együttesen: szelektív 
hulladék) háztól való begyűjtésére és hasznosító létesítménybe történő elszállítására;” 

 

2. § 

A Rendelet 4. § (6) bekezdésében a „Szolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti” szövegrész 
helyébe a „Szolgáltató a kezelt adatokat archiválja” szöveg lép. 

 

3. § 

A Rendelet 7. § (3) bekezdésében az „üveg hulladék gyűjtőkonténerek ürítése szintén havonta 
egyszer” szövegrész helyébe az „üveg hulladék gyűjtőkonténerek ürítése telítettség 
függvényében szintén havonta egyszer” szöveg lép. 

 

4.  

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A TSZH gyűjtéséhez a Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti gyűjtőedényeket biztosítja.” 

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A szelektív hulladék a családi házas övezetben a Szolgáltató által biztosított 3 db 
„Szelektív hulladék” felirattal ellátott zsákban (továbbiakban: „Szelektív hulladék” 
zsák), az ezen felüli mennyiség pedig bármilyen színű, saját zsákban gyűjthető.” 

(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A családi házas övezetben a TSZH szállítás rendeltetési egységenként hetente egyszeri 
alkalommal történik. Az edény méretét meghaladó hulladék-mennyiséget a Szolgáltató 
csak az általa biztosított, erre a célra rendszeresített köztisztasági zsákban szállítja el. Ha 
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az ingatlan valamelyik rendeltetési egységében üzleti, vállalkozói tevékenység folyik, 
erre az egységre a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok irányadóak.” 

(4) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében a „Szolgáltatótól vásárolt műanyag zsákban” 
szövegrész helyébe a „Szolgáltatótól vásárolt köztisztasági zsákban” szöveg lép. 

(5) A Rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A gyűjtőedényeknek megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről – az 
ingatlanhasználó megrendelése alapján – a felmerülő költségek (beszerzési díj, szállítási 
költség, stb.) megtérítése ellenében a közszolgáltató 60 napon belül köteles 
gondoskodni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, a 
gyűjtőedény használójának a feladata.” 

(6) A Rendelet 8. § (9) bekezdésében a „A gyűjtőedények karbantartását” szövegrész 
helyébe a „A bérelt gyűjtőedények karbantartását” szöveg lép. 

(7) A Rendelet 8. § (9) bekezdésében a „A karbantartási, felújítás, csere-szolgáltatás 
díjmentes” szövegrész helyébe a „A karbantartás, a felújítás, a csere-szolgáltatás 
díjmentes” szöveg lép. 

(8) A Rendelet 8. § (10) bekezdésében a „hulladék gyűjtésére alkalmas műanyag zsákot” 
szövegrész helyébe a „hulladék gyűjtésére alkalmas köztisztasági zsákot” szöveg lép. 

(9) A Rendelet 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 
haladja meg a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, 
de háztartási hulladék, akkor a többlet TSZH-t az ingatlanhasználó a Szolgáltatótól 
vásárolt, jelzéssel ellátott köztisztasági zsákba teheti. A zsák ára tartalmazza az 
elszállítás és hulladékkezelés teljes díját.” 

(10) A Rendelet 8. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A kihelyezett TSZH gyűjtőedényből, köztisztasági zsákból, „Szelektív hulladék” 
zsákból, valamint az üveg hulladék gyűjtésére kihelyezett edényzetből guberálni tilos.” 

 
5. § 

(1) A Rendelet 9. § (5) bekezdésében a „A szelektív hulladékgyűjtő sárga zsákba” 
szövegrész helyébe a „A ”Szelektív hulladék” zsákba” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 9. § (6) bekezdésében a „a szelektív hulladékgyűjtő sárga zsák” szövegrész 
helyébe a „a ”Szelektív hulladék” zsák” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 9. § (7) bekezdésében a „A TSZH gyűjtőedénybe és a zsákokba, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtő zsákba” szövegrész helyébe a „A TSZH gyűjtőedénybe és a 
köztisztasági zsákokba, valamint a ”Szelektív hulladék” zsákba” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 9. § (8) bekezdésében a „A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok 
feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és ennek tényét egyidejűleg a személyzet 
munkájáról vezetett járatnaplóba bejegyezi.” szövegrész helyébe a „A kiürítés 
megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót.” szöveg 
lép. 

(5) A Rendelet 9. § (13) bekezdésében a „a szelektív hulladékgyűjtő sárga zsák” szövegrész 
helyébe a „a ”Szelektív hulladék” zsák” szöveg lép. 
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6. § 

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a vonatkozó jogszabálynak és a 
keresletnek megfelelő darabszámú, méretű és minőségű szabványos TSZH gyűjtőedény, 
köztisztasági zsák, valamint „Szelektív hulladék” zsák álljon az ingatlanhasználó 
rendelkezésére. A gyűjtőedény a Szolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – 
megvásárolható vagy bérbe vehető.” 

(2) A Rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról és a kihelyezhető 
hulladékok köréről a Szolgáltató a helyben szokásos módon értesíti a lakosságot.” 

(3) A Rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Szolgáltató köteles – a közterületen általa meghatározott helyről – a karácsonyi 
ünnepek után az ingatlan tulajdonosa által kihelyezett fenyőfát elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve ártalmatlanításáról más módon gondoskodni. A 
Szolgáltató a fenyőfa elszállításának időpontjáról a helyben szokásos módon értesíti a 
lakosságot.” 

 

7. § 

A Rendelet 12. § (3) bekezdésében az „ingatlanonként 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény” 
szövegrész helyébe az „ingatlanonként 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény” szöveg lép. 

 

8. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 8. § (4) bekezdése. 

(2) E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

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

 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) önkormányzati 
rendeletében (továbbiakban: Rendelet) szabályozta a településen keletkező szilárd hulladék 
kezelésére vonatkozó közszolgáltatás tartalmát, fenntartását, igénybevételét. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet előírásai, valamint a Közszolgáltató tapasztalatai alapján szükséges volt 
felülvizsgálni a Rendeletet, és mindezeknek megfelelően kerültek módosításra az egyes 
szövegrészek. 

 

 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
Az 1-7.§-hoz: 
A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Közszolgáltató javaslatainak 
megfelelően kerültek módosításra az egyes szövegrészek. 
 
A 8.§-hoz 
A rendelet hatályba lépése, valamint a jogharmonizációs záradék került meghatározásra. 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2011.(III. 21.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről 

 
1 2 3Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének a 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2011.(III. 21.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről 

 
Módosítás 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
4 5(1) A rendelet hatálya Kistarcsa Város 
közigazgatási területére terjed ki. A 
hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont 
közigazgatási területek jegyzékét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
6 7(2) A rendelet személyi hatálya azokra a 
természetes személyekre, jogi személyekre 
és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre terjed ki, akik a hulladékról 
szóló magasabb szintű jogszabály szerint 
8ingatlanhasználónak (a továbbiakban: 
9ingatlanhasználó) minősülnek. 
 
10(3) A 11hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás (továbbiakban: 
közszolgáltatás) – a tevékenység tartalmában 
– az alábbiakra terjed ki: 
12a) az 13ingatlanhasználó által a kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet bevezetője 

2
 Módosította a 13/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet bevezetője 

3
 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet bevezetője 

4
 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 

5
 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 

6
 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 

7
 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 

8
 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. § 

9
 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. § 

10
 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése 

11
 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 

12
 Módosította a 8/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
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illetőleg kötelezett közszolgáltató 14KIVÜ 
Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Szolgáltató) 
szállítóeszközeihez rendszeresített és a 
Szolgáltató által biztosított 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben 
megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
gyűjtött és a Szolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési szilárd hulladék 
(továbbiakban: TSZH) begyűjtésére és 
rendszeres, illetve alkalmi, ártalmatlanító 
létesítménybe történő elszállítására; 
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, 
lomtalanítás körébe vont települési szilárd 
hulladék évente legalább egyszer – a 
Szolgáltató által meghatározott időpontban és 
helyen, erre a célra biztosított 
szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a 
Szolgáltató általi elszállítására; 
c)15 16 a települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék 
egyes komponenseinek (műanyag, fém, 
papír, Tetra Pak; továbbiakban 
együttesen: szelektív hulladék) 
alvállalkozó bevonásával történő, háztól 
való begyűjtésére és hasznosító 
létesítménybe történő elszállítására. 
d)17 a települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött üveg hulladéknak 
(továbbiakban együttesen: üveg hulladék) a 
település területén, 5 helyszínen kihelyezett 
gyűjtőkonténerből való begyűjtésére és 
hasznosító létesítménybe történő 
elszállítására. 
 
18 19(4) A TSZH, a lomhulladék, a szelektív 
hulladék, valamint az üveg hulladék 
összegyűjtését, elszállítását, valamint a 
közszolgáltatás folyamatosságának 
biztosítását – az Önkormányzattal megkötött 
közszolgáltatási szerződés alapján – 
Szolgáltató, mint teljes Önkormányzati 
tulajdonú társaság végzi. 

 
 
 
 
Szolgáltató által biztosított szabványos 
gyűjtőedényben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) a települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék 
egyes komponenseinek (műanyag, fém, 
papír, Tetra Pak; továbbiakban együttesen: 
szelektív hulladék) háztól való begyűjtésére 
és hasznosító létesítménybe történő 
elszállítására; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
13

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. § 
14

 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése 
15

 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése 
16

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
17

 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
18

 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 
19

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 
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20(5) Kistarcsa városban keletkező TSZH 
lerakására és ártalmatlanítására kijelölt 
lerakóhely a Csömör község területén fekvő 
KER-HU Kft. tulajdonában lévő 057/1 hrsz.-
ú ingatlan, amely a városból a Határ úton 
közelíthető meg. 

 

2. § 
 

21(1)A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti
 
(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás 
kiszámítható, folyamatos és biztonságos 
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
 
(3) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a 
begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 
– felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezni, kezelni. 

 

3. § 
 

22 23(1) Az 24ingatlanhasználó a vonatkozó 
magasabb rendű jogszabályokban és a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult 
és köteles igénybe venni a közszolgáltatást.  
 
25(2) 

 

Adatkezelés 
4. § 

 
(1) A rendelet alapján a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételére köteles 
26ingatlanhasználókról a Szolgáltató 
nyilvántartást vezet az azonosításához 
szükséges adatok feltüntetésével. 
 
(2) 27A Szolgáltató a közszolgáltatási 
szerződéshez szükséges személyes adatokat 
elsődlegesen az 28ingatlanhasználó kötelező 
adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése 
21

 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése 
22

 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése 
23

 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
24

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
25

 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
26

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
27

 Módosította a 8/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
28

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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személyes adat kezelése során a Szolgáltató 
az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
köteles eljárni. 
A Szolgáltató megteremti az adatkezelés 
személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az 
adatok biztonságáról, meghatározza azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
 
(3) A Szolgáltató nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli:
Magánszemélyek esetében: 
a) a közszolgáltatást igénybe vevő 
29ingatlanhasználó neve, 
b) születési helye, ideje, 
c) anyja leánykori családi és utóneve, 
d) szolgáltatás igénybevételének helye, 
e) a számlázás címe, ha az nem azonos a d) 
pontban megjelölttel. 
30Jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetében: 
a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
b) szolgáltatás igénybevételének helye, 
c) számlázási, postázási címe, 
d) adószáma, 
31e) cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma. 
 
(4) A közszolgáltatást igénybevevő 
32ingatlanhasználó köteles a (3) bekezdésben 
meghatározott személyes adatokat a 
Szolgáltató felhívására, valamint a személyes 
adatainak változását követően 15 napon belül 
a Szolgáltatóhoz bejelenteni. 
 
(5) A Szolgáltató feladatának ellátása 
érdekében nyilvántartott adatokat harmadik 
félnek nem adhatja ki, kivéve a település 
Jegyzőjét. 
 
33(6) A Szolgáltató az 34ingatlanhasználó 
személyes adatait a szerződéses jogviszony 
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
30

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
31

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
32

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 
33

 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
34

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A 
jogviszony megszűnését követően a 
Szolgáltató a kezelt adatokat 
megsemmisíti. 
 
(7) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással 
összefüggően az 35ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, a 
közszolgáltatási díj behajtásához szükséges 
és arra alkalmas adatbázis létrehozása és 
működtetése. 

 
 
 
Szolgáltató a kezelt adatokat archiválja 
 

A közszolgáltatási szerződés 
5. § 

 
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
létrejön: 
a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és 
a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására 
vonatkozó rendelkezésre állási készségének 
bizonyításával, vagy 
b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló 
szerződés írásba foglalásával. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi 
elemei: 
36a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 
Magánszemélyek esetében: a 
közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlanhasználó neve, szolgáltatás 
igénybevételének helye, születési helye, 
ideje, anyja leánykori családi és utóneve, a 
számlázás címe. 
Jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetében: a 
közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlanhasználó neve, szolgáltatás 
igénybevételének helye, számlázási és 
postázási címe, adószáma, 
cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma. 
b) a szerződés tárgya, 
c) a közszolgáltatás megkezdésének 
időpontja, 
d) a szerződött tárolóedény térfogata és 
darabszáma, 
e) az ellenérték (közszolgáltatási díj) 
megállapításának, számlázásnak módja, 

 

                                                 
35

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
36

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
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f) a szerződés időbeli hatálya, 
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek 
tartott feltételek. 
 
(3) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a 
díjszámlázáshoz szükséges adatokat a 
szerződés írásba foglalásának bármely okból 
történő elmaradása esetén az 
37ingatlanhasználó köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak. 

A közszolgáltatás szüneteltetése 
6. §38 39 

 
40 41 42(1) A közszolgáltatás abban az esetben 
szüneteltethető amennyiben: 
a) az ingatlan ideiglenesen vagy véglegesen 
megüresedik, és a megüresedés 30 napnál 
hosszabb ideig tart, vagy 
b) az ingatlan beépítetlen. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek 
valamelyikének fennállása esetén a 
közszolgáltatás szüneteltetése kérhető az erre 
vonatkozó írásbeli kérelem és az azt 
alátámasztó iratok Szolgáltatóhoz történő 
benyújtásával. A kérelmet a Szolgáltató 
bírálja el, és dönt a közszolgáltatás 
szüneteltetéséről, vagy a kérelem 
megtagadásáról. 
 
(3) A közszolgáltatás szüneteltetése a 
kérelem Szolgáltatóhoz való beérkezését 
követő hónap 1. napjától indítható. 
 
(4) A folyamatos szüneteltetésre irányuló 
kérelem legfeljebb 12 hónapra vonatkozhat, a 
szolgáltatás szüneteltetésének 
meghosszabbítását a lejárat napja előtt 15 
nappal az ingatlan tulajdonosa írásban 
köteles kérni a Szolgáltatótól. 
43(5) A Szolgáltató köteles arról 
gondoskodni, hogy a hulladékbegyűjtő 
járaton egy kijelölt munkavállaló 

 

                                                 
37

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
38

 Kiegészítette a 8/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése 
39

 Kiegészítette a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
40

 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
41

 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
42

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
43

 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 
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folyamatosan ellenőrizze a jóváhagyott 
szüneteltetési kérelmekben foglaltak 
valódiságát (a közszolgáltatást ténylegesen 
nem veszik igénybe). 
 
(6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt 
a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá 
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a 
Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani. 
Az ingatlant – ellenkező tartalmú kérelem 
hiányában – ettől a naptól lakottnak kell 
tekinteni, amelyről az ingatlanhasználót a 
Szolgáltató értesíti. Az ingatlanhasználó a 
hulladék kihelyezésének napjától köteles a 
közszolgáltatási díjat megfizetni. 



14 
 

II. fejezet 
A közszolgáltatás ellátásának rendje 

 
7. § 

 
(1) A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről 
legalább heti egy alkalommal köteles 
gondoskodni és az 44ingatlanhasználó a 
közszolgáltatást igénybe venni. 
 
(2) A közszolgáltatás teljesítésének 
feltételeiről a Szolgáltató az 
45ingatlanhasználót írásban vagy hirdetmény 
közzététele útján köteles tájékoztatni. A 
TSZH begyűjtésének, elszállításának rendjét 
(gyakoriság, útvonal és időpont) – a 
keletkező hulladékmennyiségek 
figyelembevételével – a Szolgáltató köteles 
elkészíteni és arról az 46ingatlanhasználókat 
változás esetén is értesíteni. A szállítási 
rendet az Önkormányzat és a Szolgáltató e 
rendelet 1. számú melléklete szerint 
határozza meg. A hulladékszállítás rendjét az 
Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett 
módon hagyja jóvá. 
 
47 48 49(3)A háztól történő szelektív hulladék begyűjtése és elszállítása havonta egyszer, a település északi (a HÉV vonalától Csömör felé eső) és déli (a HÉV vonal
egyszer, a Szolgáltató által meghatározott 
napokon történik. A háztól való szelektív 
hulladék begyűjtésének, elszállításának 
rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a 
Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlanhasználókat változás esetén is 
értesíteni. 
 
50 51(4)A TSZH és szelektív hulladék és az üveg hulladék elszállításának rendjét az Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon h
 
52(5)A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett válto
 
54(6)Azon 55ingatlanhasználó, aki közterületen közterület

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
üveg hulladék gyűjtőkonténerek ürítése 
telítettség függvényében szintén havonta 
egyszer 
 
 
 
 
 

                                                 
44

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
45

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
46

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
47

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (10) bekezdése 
48

 Módosította a 13/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
49

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
50

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (11) bekezdése 
51

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
52

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (8) bekezdése 
53

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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közterületen végzendő tevékenység 
kezdetének és befejezésének időpontjára, 
valamint a keletkező hulladék fajtájára, 
valamint összetételére és mennyiségére 
figyelemmel a TSZH kezelésére szerződést 
kötni. 

 
 
 

8. §56 57 
 

58(1) A TSZH gyűjtése során kizárólag az 
alábbi szabványos űrtartalmú tárolók 
használhatók: 
a) 110 literes szabványos tároló, 
b) 120 literes szabványos tároló, 
c) 1100 literes szabványos tároló, 
(továbbiakban: a.)-c.) együtt: 
gyűjtőedény) 
d) rendszeresített köztisztasági zsák 
(továbbiakban: zsák). 
 
59(2)A szelektív hulladék a családi házas övezetben a Szolgáltató által biztosított sárga színű zsákban gyűjthető.
 
 
 
(2a) Az üveg hulladék elhelyezésére az 
alábbi 5 helyszínen telepített hulladékgyűjtő 
ponton van lehetőség: 
- Rákóczi krt. – Thököly u. parkoló 
(Zsófialigeti HÉV-állomás); 
- Hunyadi u. – Arany János u. (piactér); 
- Síp u. – Sportpálya; 
- Fenyves u. – Raktár krt.; 
- Ifjúság tér. 
 
60(3) A családi házas övezetben a TSZH 
szállítás rendeltetési egységenként a 110 
vagy 120 literes "kuka" típusú 
gyűjtőedényből hetente egyszeri 
alkalommal történik. A szemét súlya a 
kuka súlyával együtt maximum 25 kg 
lehet. Ezt a mennyiséget meghaladó 
hulladékot a Szolgáltató csak az általa 
biztosított zsákban szállítja el. Ha az 
ingatlan valamelyik rendeltetési 

 
 
(1) A TSZH gyűjtéséhez a Szolgáltató a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerinti gyűjtőedényeket 
biztosítja. 
 
 
 
 
 
 
(2) A szelektív hulladék a családi házas 
övezetben a Szolgáltató által biztosított 3 db 
„Szelektív hulladék” felirattal ellátott 
zsákban (továbbiakban: „Szelektív hulladék” 
zsák), az ezen felüli mennyiség pedig 
bármilyen színű, saját zsákban gyűjthető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) A családi házas övezetben a TSZH 
szállítás rendeltetési egységenként hetente 
egyszeri alkalommal történik. Az edény 
méretét meghaladó hulladék-mennyiséget a 
Szolgáltató csak az általa biztosított, erre a 
célra rendszeresített köztisztasági zsákban 
szállítja el. Ha az ingatlan valamelyik 
rendeltetési egységében üzleti, vállalkozói 

                                                                                                                                                         
54

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (9) bekezdése 
55

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
56

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (19) bekezdése 
57

 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 
58

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (12) bekezdése 
59

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (14) bekezdése 
60

 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (13) bekezdése 
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egységében üzleti, vállalkozói tevékenység 
folyik, erre az egységre a gazdálkodó 
szervezetekre vonatkozó külön szabályok 
irányadóak. 
 
61(4)  
 
62(5) Telepszerű többszintes beépítés esetén 
a szelektív hulladékok az épületekhez 
tartozóan kialakított gyűjtőpontokon, egy 
közös – u.n. „big-bag” – zsákban 
gyűjthetőek. A zsák a gyűjtőpont tartozéka, 
azt a Szolgáltató a begyűjtés napján üríti, és 
helyezi vissza. 
63(6) Amennyiben a meglévő külterületi 
házas ingatlan övezetben TSZH szállítás 
történik, a Szolgáltató a hulladékot csak 
akkor szállítja el, ha azt az 64ingatlanhasználó 
a Szolgáltatótól vásárolt műanyag zsákban 
gyűjtötte össze és helyezte ki. 
 
65(7) Nem a háztartásokban keletkező, de a 
háztartási hulladékkal – TSZH-val - együtt 
kezelhető hulladék esetében a szükséges 
tárolóedény fajtáját, mennyiségét a 
Szolgáltató határozza meg a tevékenységre 
kötött szerződésben. A gyűjtés gyakoriságát 
a szerződésben kell meghatározni, de abban 
az esetben, ha az elszállítandó hulladék 
bomló, szerves anyagot is tartalmaz, a 
szállítás gyakorisága heti egyszeri 
alkalomnál ritkább nem lehet. 
 
66(8) Az (1) bekezdésben felsorolt 
gyűjtőedényeknek megfelelő 
mennyiségben történő beszerzéséről – az 
ingatlanhasználónak megrendelése 
alapján – a felmerülő költségek (beszerzési 
díj, szállítási költség, stb.) megtérítése 
ellenében a közszolgáltató 60 napon belül 
köteles gondoskodni. A gyűjtőedény 
folyamatos tisztántartása az ingatlan 
tulajdonosának, a gyűjtőedény 
használójának a feladata. 

tevékenység folyik, erre az egységre a 
gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön 
szabályok irányadóak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szolgáltatótól vásárolt köztisztasági zsákban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) A gyűjtőedényeknek megfelelő 
mennyiségben történő beszerzéséről – az 
ingatlanhasználó megrendelése alapján – a 
felmerülő költségek (beszerzési díj, szállítási 
költség, stb.) megtérítése ellenében a 
közszolgáltató 60 napon belül köteles 
gondoskodni. A gyűjtőedény folyamatos 
tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, a 
gyűjtőedény használójának a feladata. 
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(9) Amennyiben az 67ingatlanhasználó bérleti 
szerződés alapján, bérleti díj ellenében bérbe 
veszi/használja a rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőedényt, akkor a gyűjtőedény bérleti 
díja magába foglalja a használat során 
felmerülő javítási költségeket. A bérleti díj 
mértéke a Szolgáltató és a bérlő között 
létrejött szerződésben határozandó meg. A 
gyűjtőedények karbantartását, felújítását 
és szükség szerinti kicserélését a Szolgáltató 
végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. A 
karbantartási, felújítás, csere-szolgáltatás 
díjmentes, ha a cserét a gyűjtőedény 
rendeltetésszerű használata során 
bekövetkezett elhasználódás teszi 
szükségessé. 
 
(10) Az 68ingatlanhasználó köteles írásban, 
három nappal korábban bejelenteni a 
Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig 
szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű TSZH keletkezése 
várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató 
köteles az 69ingatlanhasználó által megjelölt 
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, 
illetve elszállításához alkalmas nagyobb 
űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, 
illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas 
műanyagzsákot az 70ingatlanhasználó 
rendelkezésére bocsátani, és a 
többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj 
megfizetése ellenében teljesíteni. 
 
71(11) Ha az ingatlanon keletkező hulladék 
mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg a gyűjtőedény 
űrtartalmát, vagy a szabványos 
gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási 
hulladék, vagy a gyűjtőedénybe beleférne, 
de ezáltal az edény túlsúlyos lenne, akkor 
a többlet TSZH-t az ingatlanhasználó a 
Szolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 
zsákba teheti. A zsák ára tartalmazza az 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bérelt gyűjtőedények karbantartását 
 
 
A karbantartás, a felújítás, a csere-
szolgáltatás díjmentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hulladék gyűjtésére alkalmas köztisztasági 
zsákot 
 
 
 
 
Ha az ingatlanon keletkező hulladék 
mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg a gyűjtőedény 
űrtartalmát, vagy a szabványos 
gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási 
hulladék, akkor a többlet TSZH-t az 
ingatlanhasználó a Szolgáltatótól vásárolt, 
jelzéssel ellátott köztisztasági zsákba teheti. 
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elszállítás és hulladékkezelés teljes díját. 
 
(12) A gyűjtőedények kiürítése közben 
kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék 
eltakarításáról a Szolgáltató köteles 
gondoskodni az ürítéssel egyidejűleg. 
 
(13) Amennyiben a gyűjtőedény tárolása 
közterületen történik, a gyűjtőedényt 
használó 72ingatlanhasználó (társasháznál a 
gondnok, házmester, közös képviselő, stb.) 
köteles a tárolóhelyet és annak környékét 
rendben tartani. 
 
73 74(14)A kihelyezett TSZH gyűjtőedényből, szelektív hulladékgyűjtő zsákból, valamint 
 
 

A zsák ára tartalmazza az elszállítás és 
hulladékkezelés teljes díját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kihelyezett TSZH gyűjtőedényből, 
köztisztasági zsákból, „Szelektív hulladék” 
zsákból, valamint az üveg hulladék 
gyűjtésére kihelyezett edényzetből guberálni 
tilos. 

III. fejezet 

Az 
75

ingatlanhasználók jogai és 

kötelezettségei 

9. §
76

 

 
77(1)Az 78ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 
79 80 (2) A TSZH-t az 1. sz. mellékletben, a 
szelektív hulladékot pedig a 7. § (3) 
bekezdésben foglaltak szerint, a Szolgáltató 
által meghatározott szállítási napokon 
elszállítás céljából a Szolgáltató 
rendelkezésére kell bocsátani. 
81(3) Az 82ingatlanhasználó a TSZH 
gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan 
keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy 
helyezheti el, hogy annak fedele zárható 
legyen, valamint az a hulladékszállítás során 
a Szolgáltató alkalmazottainak egészségét, 
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testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést 
ne akadályozza, az ürítő berendezést ne 
károsítsa. 
83(4) A gyűjtőedény mellé TSZH-t elhelyezni 
csak a Szolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákban lehet. 
84(5) A szelektív hulladékgyűjtő sárga 
zsákba csak a Szolgáltató külön 
tájékoztatójában szereplő hulladékok 
helyezhetőek. 
85 86(6) A TSZH gyűjtőedény és a szelektív 
hulladékgyűjtő sárga zsák a szállítást 
megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján 
legkésőbb 700 óráig helyezhető ki, és a 
szállítás napján 1800 óráig tartható 
közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel 
mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák 
csak megfelelően bekötve helyezhető ki a 
közterületre. 
87 88(7) A TSZH gyűjtőedénybe és a 
zsákokba, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtő zsákba és az üveg hulladék 
gyűjtő edényzetbe tilos mérgező, veszélyes, 
robbanó, izzó vagy egyéb 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. 
89 90 91(8)Ha a Szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényekben vagy a zsákokban a (7) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgya
egyidejűleg a személyzet munkájáról 
vezetett járatnaplóba bejegyezi. Az emiatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ”Szelektív hulladék” zsákba 
 
 
 
 
a ”Szelektív hulladék” zsák 
 
 
 
 
 
 
 
A TSZH gyűjtőedénybe és a köztisztasági 
zsákokba, valamint a ”Szelektív hulladék” 
zsákba 
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el nem szállított hulladék elszállításáról az 
93ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
94(9)  
95(10) Ha a TSZH 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 – emiatt a 
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem 
lehet –, az ingatlanhasználó köteles a 
visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem 
üríthető TSZH gyűjtőedényt szabályszerűen 
kiüríteni, használhatóvá tenni. 
96(11) A TSZH gyűjtőedényt szükség szerint, 
de legalább évente két alkalommal ki kell 
tisztítani és fertőtleníteni. A TSZH 
gyűjtőedények rendszeres tisztítása és 
fertőtlenítése a használójának feladata. 
97(12) A TSZH gyűjtőedényen fel kell 
tüntetni a használó címét. 
98 99(13) A kihelyezett TSZH gyűjtőedény és 
a szelektív hulladékgyűjtő sárga zsák nem 
akadályozhatja a jármű és gyalogos 
forgalmat és elhelyezése egyébként sem 
járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 
100(14) Tilos a TSZH, valamint üveg 
hulladék gyűjtőedények környékét, 
megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly 
módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a 
gyakorlatban kialakult módon történő ürítését 
akadályozza. 

(15) A TSZH 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, 

 
 
 
 
 
 
A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az 
ok feltüntetésével értesíti az 
ingatlanhasználót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a ”Szelektív hulladék” zsák 
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akinek az ingatlanán a hulladék található. 
101(16) A kertes lakókörnyezetben a 
háztartásban keletkező jelen rendeletben 
meghatározott zöldhulladékot lehetőség 
szerint komposztálni kell. A nem 
komposztálható, illetve égetésre nem kerülő 
avart, kerti hulladékot a TSZH 
gyűjtőedényben kell elhelyezni úgy, hogy az 
a szokásos módon üríthető legyen. 
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IV. fejezet 
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

10. § 

 
102(1) A Szolgáltatónak kötelessége 
biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő 
darabszámú és minőségű szabványos 
TSZH gyűjtőedény, valamint szelektív 
hulladékgyűjtő sárga zsák álljon az 
103ingatlanhasználó rendelkezésére. A 
gyűjtőedény a Szolgáltatótól – előzetes 
megrendelés alapján – megvásárolható 
vagy bérbe vehető. 
 
(2) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, 
felújítását és szükség szerinti kicserélését 
külön írásbeli szerződés alapján a Szolgáltató 
végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben 
díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a 
gyűjtőedény rendeltetésszerű használata 
során bekövetkezett elhasználódás teszi 
szükségessé. 
 
(3) A Szolgáltató köteles a gyűjtőedény 
kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 
 
(4) A gyűjtőedényben okozott károkat a 
Szolgáltató térítésmentesen köteles 
kijavítani, amennyiben a károkozás neki 
felróható okból következik be. A 
Szolgáltatónak az ebből eredő karbantartási 
munkák, valamint a javítás időtartamára 
helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. 
Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje 
az 104ingatlanhasználót terheli. 
 
(5) Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról 
a mindenkori 105ingatlanhasználónak kell 
gondoskodnia. 
 
(6) A nagydarabos hulladék szervezett 
gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) 

 
 
 
 
 
(1) A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, 
hogy a vonatkozó jogszabálynak és a 
keresletnek megfelelő darabszámú, méretű és 
minőségű szabványos TSZH gyűjtőedény, 
köztisztasági zsák, valamint „Szelektív 
hulladék” zsák álljon az ingatlanhasználó 
rendelkezésére. A gyűjtőedény a 
Szolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján 
– megvásárolható vagy bérbe vehető. 
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évente legalább egy alkalommal a 
Szolgáltató az általa meghirdetett 
lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen 
gondoskodik. 
 
(7) A lomtalanítás időpontjáról, valamint 
területi felosztásáról a Szolgáltató a 
helyben szokásos módon értesíti a 
lakosságot. 
 
106 107(8) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá 
tartozó ingatlanon keletkezett TSZH-t a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles 
rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak 
ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó 
módon gondoskodni. A Szolgáltató köteles 
továbbá a jelen rendeletben meghatározott 
módon összegyűjtött, és rendelkezésére 
bocsátott szelektív hulladékot, valamint üveg 
hulladékot annak átvételére engedéllyel 
rendelkező hasznosítóhoz elszállítani. 
 
(9) A Szolgáltató köteles – a közterületen 
általa meghatározott helyről – a 
karácsonyi ünnepek után az ingatlan 
tulajdonosa által kihelyezett fenyőfát 
elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve ártalmatlanításáról más 
módon gondoskodni. 
 

 
 
 
 
 
(7) A lomtalanítás időpontjáról, valamint 
területi felosztásáról és a kihelyezhető 
hulladékok köréről a Szolgáltató a helyben 
szokásos módon értesíti a lakosságot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) A Szolgáltató köteles – a közterületen 
általa meghatározott helyről – a karácsonyi 
ünnepek után az ingatlan tulajdonosa által 
kihelyezett fenyőfát elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve 
ártalmatlanításáról más módon gondoskodni. 
A Szolgáltató a fenyőfa elszállításának 
időpontjáról a helyben szokásos módon 
értesíti a lakosságot. 
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 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (33) bekezdése 
107

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a 
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V. fejezet 
A közszolgáltatás díja 

11. § 

 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt 
108ingatlanhasználók a közszolgáltatásért 
díjat kötelesek fizetni. 
109 110 111(2) 
112(3) 
113 114(4) 
115 116 117(5)A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére 
köteles megfizetni a Szolgáltató részére a 
számla kézhezvételétől számított 15 napon 
belül. 
 
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási 
díj megfizetését az, aki a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem 
teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára 
a közszolgáltatást felajánlja. 
 
(7) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla 
adataival, illetve összegszerűségével 
kapcsolatban az 118ingatlanhasználó a 
Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a 
számla kiegyenlítésével kapcsolatban 
halasztó hatálya nincs. 
 
(8) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 
napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a 
túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 
visszafizetni. 
119(9) Az 120ingatlanhasználót terhelő 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék 
adók módjára behajtandó köztartozás. 
 
121(10) Amennyiben a lakásszövetkezetek, 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (34) bekezdése 
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 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 
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 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése 
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 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
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 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (35) bekezdése 
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 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
115

 Módosította a 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése 
116

 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése 
118

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése 
120

 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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társasházak képviseletre feljogosított szerve a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a 
közszolgáltatási díj 122ingatlanhasználókra 
történő felosztását tartalmazó határozatot, 
megállapodást, valamint az 
123ingatlanhasználók nevét és személyi illetve 
azonosító adatait jelen rendelet 4. § (3) 
bekezdés szerinti tartalommal, a Szolgáltató 
köteles a díjat tartalmazó számlát az 
124ingatlanhasználók nevére kiállítani. A 
felosztást tartalmazó határozat 
megváltoztatását a Szolgáltató a bejelentést 
követő negyedévtől köteles figyelembe 
venni. 
 
125(11) 
 
126(12) 

12. § 

 
127(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, 
használati viszonyaiban változás következik 
be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a 
korábbi tulajdonossal/használóval 
egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 
napon belül írásban bejelenteni a 
Szolgáltatónak. A változás bejelentésével 
egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a 
Szolgáltató között a közszolgáltatási 
szerződés létrejön. 
Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
közszolgáltatási díjat a korábbi 
ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
(2) Az 128ingatlanhasználó köteles a 
közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésben 
nem említett elemeiben bekövetkezett 
változást a Szolgáltatónak bejelenteni. A 
szerződésmódosítás a Szolgáltatónál írásban 
kezdeményezhető. 
129(3) Amennyiben az 130ingatlanhasználó 
nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése 
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 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27. ) önkormányzati rendelet 10. §-a 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (65) bekezdése 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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és az általa használt THSZ gyűjtőedény 
típusáról a Szolgáltatónak egyáltalán nem 
tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj 
megállapításánál a Szolgáltató mindaddig 
jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter 
űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri 
ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az 
igénybevételre kötelezett írásban a 
közszolgáltatási szerződést meg nem köti. 

 
 
 
 
ingatlanonként 1 db 120 liter űrtartalmú 
gyűjtőedény 
 

13. § 

 

(1) Az 131ingatlanhasználó megtagadhatja a 
díj megfizetését, ha a Szolgáltató 
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) 
bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy 
más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok 
akadályozta és a Szolgáltató az akadály 
elhárulását követően a lehető legrövidebb 
időn belül pótolta mulasztását. 
Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, 
amikor a közszolgáltató a tárolóedényt 
rendszeresített járművével önhibáján kívül 
nem tudja megközelíteni. 

 

14. § 

 
132(1) A Szolgáltatót megillető díjhátralék 
magában foglalja a tőkét, a késedelmi 
kamatot, valamint a behajtás egyéb 
költségeit. 
133(2)  

 

 
 

A díjhátralék behajtása 
15. §134 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27. ) önkormányzati rendelet 11. §-a 
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 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése 
134

 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a 
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VI. fejezet 
Közterületen keletkező hulladék gyűjtése 

és elszállítása 
16. § 

135
 

 

(1) A közterületeken keletkező, közterületi 
hulladékgyűjtő edényben elhelyezett 
háztartási és egyéb szilárd hulladék 
begyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató a 
közszolgáltatás keretében gondoskodik. 
 
136(2) A közterületeken, vagy önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokon elhagyott hulladékok 
elszállításáról, valamint az illegális 
hulladéklerakók felszámolásáról az 
önkormányzat a közszolgáltatás keretein 
kívül gondoskodik. 
 

 

VII. fejezet 
137A háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladék kezelésére vonatkozó előírások 
17. §

138
 
139

 

 
(1) Az egyéni vállalkozó természetes 
személy, jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet a 
tevékenysége során keletkező háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében 
köteles igénybe venni az e rendelet szerinti 
közszolgáltatást. 
 
(2) Amennyiben az egyéni vállalkozó 
természetes személy, jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
székhelye egybe esik az ingatlanhasználó 
természetes személy lakhelyével, az egyéni 
vállalkozó természetes személy, jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet a tevékenységére (pl. 
annak sajátosságaira, a létszámra, az 
ügyfélkörére) hivatkozva nyilatkozatot tehet 
a Szolgáltató felé arra vonatkozóan, hogy az 
adott ingatlanon az ott folytatott 
tevékenységből eredően – az ott lakó 
természetes személy háztartási hulladékán túl 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a 
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 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a 
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 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 13. §-a 
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 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a 
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 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 13. §-a 
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– nem képződik a háztartásihoz hasonló 
hulladék. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
alapján az adott ingatlanon képződő TSZH 
elszállítására vonatkozóan az ott lakó 
természetes személy köteles az e rendelet 
szerint igénybe venni a közszolgáltatást.” 
 

VIII. fejezet140 141  
Kedvezményes díjfizetés142 143 

18. §
144

 

 

 

 

IX. fejezet 
Közigazgatási bírság145 

19. §146 147 
 
(1) Aki e rendelet 5.§ (3) bekezdésében, 7.§ 
(6) bekezdésében, 8.§ (8) bekezdésének 2. 
mondatában, 8.§ (13)-(14) bekezdésében, 9.§ 
(6)-(7) bekezdésében, 9.§ (11) bekezdésében, 
valamint 9.§ (14) bekezdésében foglaltakat 
megszegi, a közösségi együttélés általános 
szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 
50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, 
vagy 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható. 
 
(2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos 
eljárások során a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával 
kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott 
hatáskörben – a jegyző jogosult. 
 

 

Hatálybalépés148 
20. § 
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 Módosította a 39/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a 
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 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11§ (3) bekezdésének (e) pontja 
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 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
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 Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
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 Módosította a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
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 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a 
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 Módosította a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
148

 Kiegészítette a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
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(1) E rendelet 2011. április 1-jén lép 
hatályba. 
 
(2) Egyidejűleg a 7/2007. (II. 15.) számú, 
valamint a 15/2007. (III. 30.) számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

Átmeneti rendelkezések 
20/A. § 149 

 
 

 

Jogharmonizációs záradék 
21. § 

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

 

1. sz. melléklet  
2. sz. melléklet  
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 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése 


