
 
Babarc községi Önkormányzat  _13_/2002.( XII.17. ) Önk.r.sz.rendelete a települési szilárd             
      és folyékony hulladék kezelésének szabályairól,a hulladékkezelési közszolgáltatásról    . 
 
Babarc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  „helyi önkormányzatokról ” szóló 1990. 
évi LXV.törvény 8.§(1)bekezdésében és a „hulladékgazdálkodásról” szóló 2000.évi XLIII.törvény 
21.§(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,”a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj meg-állapításának részletes szabályairól” szóló 242/2000.(XII.23.)Korm.rendelet rendelkezései-
re figyelemmel a következő rendeletet alkotja: 
 
                                                                           I.FEJEZET 
 
                                                               Általános rendelkezések 
 
                                                                                   1.§                                                                                                          
 
(1) Babarc község Önkormányzata (továbbiakban:önkormányzat) ezen rendeletben foglaltak sze-

rint továbbra is megszervezi a hulladékkezelési közszolgáltatást a települési szilárd hulladék 
rendszeres gyüjtésére,elszállítására,kezelésére és ártalmatlanítására.Az önkormányzat e tevé-
kenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság,a településtisztaság biztosítása,a közegészségügy,vala- 
      mint a természetbeni és az épített környezet védelme. 
(3) A kötelező köszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámíthatósága, 
      folyamatos és biztonságos ellátása,ezen tevékenység ellenőrizhetősége. 
(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi szolgáltatás Babarc község (továbbiakban: 
      község) mindenkori területére terjed ki. 
(5) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa,birtokosa vagy haszná-

lója (továbbiakban:ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyüj-
téséről és annak begyüjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 

(6) Tilos a hulladékot elhagyni,a gyüjtés,begyüjtés,lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, 
       ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni,tárolni és kezelni. 
(7) A község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi köz 

Szolgáltatás teljesítésére jogosult,illetőleg kötelezett közszolgáltató a DÉL-COM Kft.(további-
akban:szolgáltató). 

 
                                                                                 2.§ 
 
(1) A községi önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – a szükséges  
       mértékben - együttműködik más települések önkormányzataival, 
(2)  Az együttműködés tartalmát,terjedelmét és feltételeit külön szerződés rögzíti. 
 
                                                                                  3.§ 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó – rendszeresen vagy alkalmilag képző-

dő - szilárd hulladék,illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű,azzal e-
gyütt kezelhető más hulladék,kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes és a  
radioaktív hulladékot; 

2. háztartás: a lakás,pihenés,üdülés céljait szolgáló ingatlan,függetlenül attól,hogy az adott in-     
      gatlan magán (külön) vagy közös tulajdonban van-e; 
3. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék:  az az alkalmilag képződött vagy felhal-

mozódott települési szilárd hulladék,amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszere-
sített gyüjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el; 

4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jog személy,illetve jogi személyiséggel nem rendel-
kező 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 erre kijelölt - lerakóhely,létesítmény;                                                                                   
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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 erre kijelölt létesítmény; 

7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 
tulajdonosától átveszi,begyüjti,elszállítja,tárolja,hasznosítja,illetve ártalmatlanítja; 

8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyüjtése,begyüjtése,szállítása,előkezelése,tárolása, 
      hasznosítása és ártalmatlanítása;                                                                                       
9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere,beleértve a hulladék 

keletkezésének megelőzését,mennyiségének és veszélyességének csökkentését,ezek tervezését 
és ellenörzését,a kezelő berendezések és létesítmények 
üzemeltetését,bezárását,utógondozását,a működés felhagyását követő vizsgálatokat,valamint az 
ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; 

10. szolgáltató: Babarc község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő; 

11. hulladékkezelési közszolgáltatás:az ezen rendelet 2.§ 1. pontjában megjelölt települési szilárd 
hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres be-
gyüjtése,elszállítása,tárolása,ártalmatlanítása és hasznosítása (hulladék kezelése),illetőleg keze-
lő létesítmény üzemeltetése,működtetése; 

12. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgálta-
tónak fizetendő,az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozó-
an megállapított díj.                       

 
                             Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 
                                                                            4.§ 
 
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
      Feladatai e tekintetben különösen: 

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyüjtésének, 
       elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; 
b) a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása,a szolgáltatóval szerződés megkötése; 
c) gondoskodás a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésé-

re szolgáló ártalmatlanítóhely,hasznosítóhely kialakíttatásáról,fenntartatásáról,üzemelteté-
sének megszüntetésének,illetve rekultiválásának biztosításáról; 

d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása, 
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – jogszabályban meghatározott – hatósá-

gi jogkörök gyakorlása; 
f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályokban nem rendezett – önkormányzati 

feladat- és hatáskörök megállapítása; 
(2) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített    
      gyüjtőedényben,a közterületen vagy az ingatlanon összegyüjtött és a szolgáltató rendelkezésére  
      bocsátott,a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezése cél-   
      jából történő rendszeres elszállítására terjed ki. 
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása so-

rán - a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében -  együttmű-
ködik más települési és térségi önkormányzatokkal. 
 
                                          Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
    
                                                                      5.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rende-

letben meghatározott módon és helyen gyüjteni,továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításá-
ról gondoskodni.                        

       Alapvető kötelessége e tekintetben,hogy: 
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a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a huzlladék további kezelésére – az el-
szállításra történő átvételig gyüjtse és tárolja, 

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szer-
vezett közszolgáltatást igénybe vegye,illetve a hulladékot a begyüjtésre e rendeletben fel-
jogosított hulladékkezelőnek átadja,illetve a közszolgáltatási díjat kifizesse, 

c) a települési szilárd hulladék gyüjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdeké-
ben,hogy a hulladék mások életét,testi épségét,egészségét ne veszélyeztesse és jó közérze-
tét ne sértse,a község természetes és épített környezetét ne szennyezze,a növény- és állatvi-
lágot ne károsítsa,a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,                                                                                   

d) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni,ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 

folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik;meg kell jelölnie egyben – az ingatla 
(3) non keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében - az ingatlanon lakók számát,nem 
      rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. 
(4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépíttet-

len ingatlana tekintetében,ahol nem tartózkodik és települési szilárd hulladék sem keletkezik. 
(5) Az az ingatlantulajdonos,akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik,de az ingala-

na egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba 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 el-
különítet-ten gyüjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni,feltéve,hogy az ingatlanon kelet-
kezett 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 nyujtott közszolgáltatást igénybe venni. 
(2) A helyi közszolgáltatás körébe az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt - a te-

lepülési 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,az abban bekövetkezett változásokról – a szolgál-
tatás megkezdése,illetőleg a változás bevezetése elött - a szolgáltató az ingatlantulajdonosokat 
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni, 

(4) A hulladék begyüjtésének,elszállításának rendjét ( gyakoriságát,útvonalát és időpontját) - a ke- 
letkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a szolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlantulajdonosokat (változás esetén is) értesíteni. 
A hulaldékelszállítás tervezett rendjét az önkormányzat – a szolgáltatóval egyeztetett módon – 
hagyja jóvá. 

(5) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulaj-
donos köteles az önkormányzatnak bejelenteni.A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles 
megjelölni azokat a körülményeket,amelyek miatt az adott hulladék keletkezett és amelyek mi-
att az nem minősül települési szilárd hulladéknak,továbbá azokat az intézkedéseket,amelyek út-
ján a hulladék kezeléséről gondoskodik. 

(6) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire,valamint a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire ezen rendelet  7.§-ában foglaltakat kell al-
kalmazni. 

(7) Amennyiben ezen rendelet 3.§ 1.pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem 
minősülő hulladék – kereskedelmi,szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – 
közterületen keletkezik,a tevékenység végzésére kiadott közterülethasználati engedély birtoko-
sa,illetőleg a közterülethasználati díjat/közterület-fenntartási hozzájárulást fizető ,illetőleg  kö-
teles az önkormányzatnak bejelenteni,hogy hulladékának összegyüjtéséről,elszállíttásáról és  
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      kezeléséről hogyan gondoskodik.A közterülethasználati engedély megadását az önkormányzat      
      a közterületen keletkezett hulladék használó általi elszállításához kötheti. 
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51.§(1)bekezdésébe foglalt 

kötelezettség nem terjed ki,a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a 
szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik. 

 
 
                                A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó  
                                                         szerződés egyes tartalmi elemei 
 
 
                                                                            7.§ 
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatás keretében 

történő  igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni : 
a) a szerződő – szolgáltató és megrendelő - feleket, 
b) a közszolgáltatással érintett ingatlant, 
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
d) a teljesítés helyét, 
e) a megrendelő rendelkezésére bocsátott,illetőleg a megrendelő tulajdonát képező és a hulla- 

dék gyüjtésére szolgáló gyüjtőedényt – űrtartalom és darabszám szerint, 
f) az ürítési napok megjelölésével az elszállítás gyakoriságát, 
g) a megrendelő által bejelentett,meghatározott – ingatlanon előreláthatólag keletkező – hulla- 

dék mennyiségét,amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi, 
h) a gyüjtőedény használatának jogcímét (bérlő,tulajdonos) és módját, 
i) a közszolgáltatás díját,alkalmazásának feltétleit, 
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó,megrendelő ingatlantulajdonos igénye szerinti eset-

leges többletszolgáltatás feltételeit,annak díját, 
k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 
l) a szolgáltatási szerződés módosításának,felmondásának feltételeit, 
m) az irányadó jogszabályokat. 

 
           A hulladék gyüjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyüjtőedények  
                   rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 
                                                                      8.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyüjtésére,illetőleg elszállítására a szolgál-

tató szállítóeszközéshez rendszeresített gyüjtőedényt,valamint – az alkalmi hulladék gyüjtésére 
szolgáló és - a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosítójellel ellátott más gyüjtőe-
dényt köteles igénybe venni. 

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített,szabványos gyüjtőedények tipusát, 
       minimális térfogatát,darabszámát és ürítésre való átadás helyét a szolgáltató - a keletkezett hul- 
       ladékmennyiség és a gyüjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével - az önkormányzat egyet- 
       értésével állapítja meg. 
(3) A hulladékgyüjtők ürítésének (hulladék elszállításának) minimális gyakorisága a község belte-   
       rületén heti 1 (egy) alkalommal 
       A gyüjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időtartamra in- 
       gatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséggel kell számolni. 
(4) A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett többlethulladék meny 
       nyiségének megfelelő méretű és számú gyüjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére – a kelet-    
       kezett többlethulladék elszállítása céljából – rendelkezésre bocsátani,a kérelem kézhezvételétől   
       számított 15 napon belül.A gyüjtőedények átvételét az ingatlantulajdonos vagy meghatalma- 
       zottja köteles aláírásával igazolni. 
(5) Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiségt vagy ada-   
       tot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó ada-    
       tot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja beje- 
       lentett hulladékmennyiséget,a szolgáltató – az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg  
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– jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő díjat megállapítani. 
(6) Az ingatlantulajdonos köteles  3 (három) nappal korábban írásban bejelenteni a szolgáltatónak, 
       ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulla-   
       dék keletkezése várható. 
(7) Ha z ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen,hanem alkalmilag haladja 

meg a használt gyüjtőedények űrtartalmát és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (6) bekezdés-
ben meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíteni,a szolgáltató jogosult a többletszolgál-
tatás ténye alapján az annak megfelelő díj alkalmazására,melyről köteles az ingatlantulajdonost 
egyidejűleg írásban értesíteni. 

(8) A szolgáltató által rendszeresített gyüjtőedények pótlásáról,kicseréléséről,javíttatásáról annak  
tulajdonosa köteles gondoskodni. 
 
 
           A hulladék gyüjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyüjtőedények              
               elhelyezésével,használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 
 
                                                                       9.§ 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyüjtő edényeket az ingatlan belterületén köteles elhelyezni. 
(2)  Gyüjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében szabá- 

lyozott módon,a közterülethasználati engedély birtokában,a közterülethasználati díj megfizeté-
sét követően lehet. 

(3)  Az ingatlantulajdonos köteles a gyüjtőedényeket a hulladék átvétele és elszállítása érdekében a  
       szolgáltató által megjelölt napon és időpontban a közterületen a begyüjtést végző gépjárművel     
       megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 
(4) A gyüjtőedényt – a tartósan engedélyezett elhelyezés kivételével - legfeljebb a szállítási napot  
       megelő napon 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre. 
(5) A hulladék elszállítása céljából közterületre kihelyezett gyüjtőedény fedelének – a közterület  
       szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. 
(6) A hulladékot a gyüjtőedényben úgy kell elhelyezni,hogy az az edény mozgatásakor,ürítésekor 

ne szóródjon és a gépi ürítést ne akadályozza. 
(7) A kihelyezett gyüjtőedényből guberálni (hulladékot közterületen válogatni,a gyüjtőedényből 

kiemelni és elvinni) tilos. 
(8) A kihelyezett gyüjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 

nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 
                                                                           10.§  
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyüjtőedények tisztántartásáról,fertőtlenítéséről, 
       rendeltetésszerű használatáról,valamint elhelyezési területüknek – környezetüknek – tisztán-   
       tartásáról. 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyüjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés 

eltakarítása a szolgáltató kötelezettsége. 
 
                                                                           11.§ 
 
 
(1)  A gyüjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a)   110  literes gyüjtőedény esetében legfeljebb   25 kg, 
b)   240  literes gyüjtőedény esetében legfeljebb   50 kg, 
c) 1100  literes gyüjtőedény esetében legfeljebb 250 kg 
lehet. 

(2) Ha a gyüjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el,amely az edényben összetömörödött  
      vagy belefagyott,illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,hogy emiatt az edényt  
      üríteni nem lehet,az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé,il- 
      letőleg használhatóvá tenni. 
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(3) Tilos a gyüjtőedénybe folyékony,mérgező,tűz- és robbanásveszélyes anyagot,állati tetemet vagy  
      egyéb olyan anyagot elhelyezni,amely veszélyezteti a begyüjtést,ürítést végző vagy más szemé-   
      lyek életét,egészségét,testi épségét. 
 
                                      A hulladék elhelyezésével,ártalmatlanításával, 
                                    illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 
 
                                                                            12.§ 
   
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a szolgáltató – ki-

zárólag a települési önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítményben  - végezheti. 
(2) A hulladék lerakására kijelölt létesítmény: Pécs – Kökény BIOKOM Kft.hulladéklerakó 
(3) A hulladék ártalmatlanításáról,illetve hasznosításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. 
 
                                                                            13.§ 
 
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot legfeljebb 
évi  __1_m3,illetve _1000_kg mennyiségben – a 12.§(2)bekezdésében meghatározott 
létesítménybe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti. 
 
                                                                           14.§ 
 
                         A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra  
                                                      vonatkozó külön rendelkezések 
 
(1) Ezen rendelet 3.§(1)ponthában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezésé-

ről és lebonyolításáról a szolgáltató gondoskodik. 
(2) A hulladék elszállítását,ártalmatlanítását,illetőleg hasznosítását a szolgáltató végzi. 
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyez-

heti ki elszállítás céljából arra a helyre,amelyet a szolgáltató megjelölt. 
(4) Az elszállíttandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen,hogy az a jármű és gyalogos for 
      galmat ne akadályozza,a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,illetve ne járjon baleset     
      vagy károsodás veszélyének előidézésével. 
(5) A szolgáltató az (1) ,(3) és (4) bekezdésekbe foglalt előírásoktól eltérő módon,szabálytalanul 

elhelyezett hulladékot is köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.Ha a különdíj fizeté-
sére kötelezhető személy nem állapítható meg,a szolgáltató - amennyiben a lomtalanítási akciót 
maga hirdette meg - a hulladékot saját költségére köteles elszállítani. 

 
                                           A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
 
                                                                          15.§ 
 
(1) A hulladékezelési közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat ezen rendeletének  1.sz. 

mellékletében állapítja meg. 
      A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
      Ezen díjakat kell figyelembe venni ezen rendelet 8.§(7) és (8),valamint a 14.§(6)bekezdése  
      szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is. 
      Az önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díj a szolgáltató által alkalmazható díj     
      legmagasabb mértéke. 
(2) A közszolgáltatási díj esedékes összegét – az (1) bekezdésben foglaltak alaján - a szolgáltató  
      állapítja meg,melynek során figyelemmel kell lennie arra,hogy a közszolgáltatási díj nem tar-   
      talmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok,illetve azok csoportjai kö-   
      zött. 
(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles,aki ezen rendeletbe fog-

laltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díajt a szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás 

alapján,számla ellenében – negyedéves bontásban utólag köteles megfizetni. 
(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. 
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(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az,aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,feltéve,hogy a szolgáltató számára a szolgáltatást fel-
ajánlotta,illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta. 

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás. 

(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos fi- 
gyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására,az elmulasztás következményeire és felszólít- 
ja annak teljesítésére. 

(9) A felszólítás eredménytelesége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően - a 
      szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az önkormányzatok  
      körjegyzője felé kimutatja és annak behajtását igényelheti. 
(10)A szabályosan benyujtott igénylés alapján az önkormányzat körjegyzője haladéktalanul intéz- 
      kedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. 
(11)A behajtott díjhátralékot a körjegyző 8 (nyolc) napon belül köteles a szolgáltatónak átutalni. 
(12)Amennyiben a díjhátralék mint köztartozás behajthatatlan,a behajthatatlanság tényének megál- 
       lapítását követő 8 napon belül a díjhátralékot a szolgáltató felé az önkormányzat egyenlíti ki. 
       Behajthatatlan a szolgáltatási díj mint köztartozás,ha azt a kötelezett a körjegyző felszólítását  
       követő 30 napon belül nem fizeti meg. 
 
                                                                            16.§ 
 
(1) A szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat részére 

díjkalkulációt készíteni. 
      Ha a szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékeny-    
      séget is folytat,a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia  
      kell. 
(2) A szolgáltató köteles a Hgt. 25.§(1) bekezdésében meghatározottak szerint évente – november  

Hónap 15.napjáig – költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az önkormányzatnál 
előterjeszteni. 

(3) Az önkormányzat köteles a javaslat alapján a köszolgáltatás díját meghatározó rendeletének 
elfogadását megelőzően részletes költségelemzést készíttetni. 

 
                                            A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 
 
                                                                            17.§ 
 
A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető,illetőleg korlátozható. 
 
 
                                                                  III . F E J E Z E T 
 
    A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 
 
                                                                             18.§ 
 
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére,ha a gazdasági tevé-   
       kenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 

a) a Hgt.13.§-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, 
b) azon a településen,ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik,a 

közszolgáltatás keretében nyujtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi felü-
gyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt.13.§-ában meghatározottaknál 
lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

      A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni,aki a közszolgálta-   
      tást nem kívánja igénybe venni. 
      Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek,amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett –  
      települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel,létesít- 
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      ménnyel rendelkeznek,ezen rendelet 5.§(1)bekezdése szerinti 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 kü- 
      lön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során ke- 
      letkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani,az általuk végzett keze- 
      lésről,a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási,a kezelőlétesít- 
      mények működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről az illetékes hatóságoknak bejelentést tenni. 
      A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről,összeté-      
      telésről,keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az önkormányzatot tájé- 
      koztatni.Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja,a közszolgáltatást  
      köteles igénybe venni. 
 
                                                                   IV . F E J E Z E T 
 
           A hulladékkezelési helyi szolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal         
                         kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások. 
 
                                                                              19.§ 
 
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari,kereskedelmi,szolgáltató és e-

gyéb gazdasági tevékenység,valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladék-
ra nem terjed ki. 
E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§(1)bekezdésében megjelölt,a 
hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

(2) A hulladék termelője,birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező,vagy más módon a 
birtokába kerülő hulladékot köteles gyüjteni,továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításá-
ról gondoskodni. 

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,birto-
kosa 
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító el-

járás,berendezés,létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, 
vagy 
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással,a keze-

lés költségeinek megfizetésével 
teljesíti. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt,továbbá egyéb – kör-
nyezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhelyre vagy hasznosítóhelyre a 
hulladék termelője,birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. 
Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanítóhely nem vehe-
ti át,annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanítóhelyet kell igénybe venni. 

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a szolgáltatón kívüli, 
       környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet is igénybe vehető. 
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni,hogy a hulladék a szállítójárműbe 

történő ürítésekor,illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idéz-
zen elő.Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról,a terület szennyező-
dés-mentesítéséről,valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, 
birtokosa,illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet,sa- 
ját szállítás esetén pedig a hulladék termelője,birtokosa,illetőleg az ingatlantulajdonos az átvet 
illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott 
módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről az illetékes  hatóságoknak be-
jelentést tenni. 

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint –  
      mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét,mint pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdo-   
      nosát (üzemeltetőjét,használóját) is terheli. 
(9) Ha a hulladék termelője,birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanítóhelyre szállít- 
      ja a hulladék átadásával egyidejűleg - számla ellenében - díjat köteles fizetni az üzemeltető ré- 
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      szére. 
 
                                                                            20.§ 
 
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a szolgálta-

tót bízza meg,a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a 
szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hul-
ladéknak megfelelő gyüjtőedényt bocsát az ingatlantulajdonos rendelékezésére,a hulladék el-
szállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezéséről. 

(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 
 
                                                                            21.§ 
 
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása estében a hulladék termelője,birtokosa, 
       illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántar- 
       tására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. 
(2) A hulladék termelője,birtokosa köteles gondoskodni a közterülethasználati engedély megszer-

zéséről,a közterülethasználati díj megfizetéséről,ha a hulladék összegyüjtésére szolgáló konté-
ner a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. 
Köteles gondoskodni továbbá a konténer körneyezetének folyamatos tisztántartásáról,a konté-
ner telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom 
biztonságát nem veszélyeztető módon,az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki: 
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki,a szállító jármű 

helyszínen tartásával annak érdekében,hogy az elszállítás a telítődéskor 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 útvonalon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon,jól látható helyen fel kell tüntet-

ni a hulladék termelőjének,birtokosának,illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szerve-
zetnek nevét,cégnevét,címét,telefonszámát és konténer azonosító számát. 

 
                                                                    V .  F E J E Z E T 
 
                                                                     Szabálysértések 
 
                                                                               22.§ 
 
(1) Ezen rendelet 3.§ 8. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység – a Hgt-ben meg-   
       határozottak szerint – kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 
(2) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez,vagy hozzájárulásához kötötttevékenységet en- 
      gedély vagy hozzájárulás nélkül végez vagy végeztet,illetve a környezet elemeit a külön jogsza- 
      bályokban meghatározott módon terheli,illetve szennyezi vagy az egyéb környeztvédelmi előí- 
      rásokat más módon megszegi szabálysértést követ el és 150.000,-Ftig,azaz százötvenezer forin-     
      tig terjedő pénzbirsággal sújtható. 
(3) Aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jo- 
      gosulatlanul végzi,szabálysértést követ el és 150.000,-Ft-ig,azaz százötvenezer forintig terjedő  
      pénzbirsággal sujtható. 
(4) Aki települési szilárd hulaldékot a közterületen engedély nélkül lerak,elhelyez,illetőleg nem a  
      kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el,szabálysértést követ el és 100.000,-Ft-ig,azaz száze-   
      zer forintig terjedő pénzbirsággal sujtható.E szabálysértés miatt helyszini birság is kiszabható, 
      melynek összege 500,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjedhet. 
(5) A pénzbirságot,illetve helyszíni birságot szabálysértési hatóság a rá vonatkozó külön jogszabá-   
      lyok alapján szabhatja ki. 
 
 
 



                                                                         -    10  - 
 
                                                            Általános jogi felelősség 
 
                                                                              23.§ 
 
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonat-
kozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, 
szennyezi vagy károsítja vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytat-
ja,a Hgt-ben,illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint (büntetőjogi,polgári jogi,közigazga-
tási jogi,stb.) felelősséggel tartozik. 
 
                                                      Hulladékgazdálkodási birság 
 
                                                                               24.§ 
 
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával 

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy reá vonatkozó hatósági határozat 
előírásait megszegi,illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelő-
en tesz eleget, 

b) a hatósági engedélyhez,vagy hozzájáruláshoz,bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási te-
vékenységet engedély,hozzájárulás vagy bejelentés nélkül,vagy attól eltérően végez, 

c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti,ká-
rosítja 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön 

jogszabályok szerint. 
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi,a szabálysértési,továbbá a kártérítési 

felelősség,valamint a tevékenység korlátozására,felfüggesztésére,tiltására,illetőleg a megfelelő 
védekezés kialakítására,a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó köte-
lezettség teljesítése alól. 

(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. 
 

                          V I . F E J E Z E T 
 
             Átmeneti és záró rendelkezések 
 
                                      25.§ 
 

(1) E rendelet 2003.január 01.napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat  _11_/1995.(XII.14.) 

számú Önkormányzati rendelete. 
 

B a b a r c , 2002._december __hó___17._nap. 
 
 
______________________________                               _________________________________ 
                 Pécsi Sándor                                                                           Dr.Sólya Nándor 
                  Polgármester                                                                               körjegyző 
 
Z á r a d é k : 
A rendelet Babarc község hirdetőtábláján 2002.december 17.napján történt kifüggesztéssel 
kihirdetésre került. 
 
B a b a r c ,2002.december 17. 
                                                                 Ph. 
                                                                                             Dr.Sólya Nándor  
                                                                                                               körjegyző 
 
 



Babarc községi Önkormányzata „ települési szilárd hulladék kezelésének szabályairól,a hul-   
     ladékkezelési közszolgáltatásról „ szóló _13_/2002.( XII.17. ) Önk.r.sz.rendeletének  
                                                                        1.sz.melléklete                                                           . 
 
 
 
      A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 
      Ezen díjakat kell figyelembe venni a rendelet 8.§(7) és (8),valamint a 14.§(6)bekezdése sze- 
      rinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is. 
 
      Az önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díj a szolgáltató által alkalmazható díj     
      legmagasabb mértéke. 
 
 
1./  A gyüjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendő díj mértéke: 

 
a)    110 - 120 literes gyüjtőedény esetében   :     4.200,-Ft 
b)    240  literes gyüjtőedény esetében           :     8.400,-Ft 

    c)   1100  literes gyüjtőedény esetében           :   32.000,-Ft 
lehet. 

 
                         A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra  
                                                      vonatkozó külön rendelkezések 
 
A rendelet 3.§ (1) ponthában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és 
lebonyolításáról a szolgáltató gondoskodik. 
A hulladék elszállítását,ártalmatlanítását, illetőleg hasznosítását a szolgáltató díjtalanul. 
 
A szolgáltató az előektől  eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles – külön 
díjfizetés ellenében – elszállítani, melynek díját annak – előzőekben rögzített súly, mennyiség fi- 
gyelembevételével – kell megállapítani,mely során a következőket kell figyelembe venni: 
 

- a hulladék mennyiségét, 
- a gépjárműre felrakás díját, 
- a gépjármű óradíját. 
- a hulladék ártalmatlanításának díját. 
 

 Ha a különdíj fizetésére kötelezhető személy nem állapítható meg, a szolgáltató - amennyiben a 
lomtalanítási akciót maga hirdette meg - a hulladékot saját költségére köteles elszállítani. 
 


