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Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016(XI.18.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a 

köztisztaság helyi szabályairól 

Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 

valamint a köztisztaság helyi szabályairól 

Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) 

pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 

(1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35.§-ában és a 88. § (4) bekezdés a)-d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja, hatálya 

     1.§ (1) Basal Községi Önkormányzat a rendeletben foglaltak szerint önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátást szervez a települési hulladék rendszeres átvételére, 

gyűjtésére, szállítására, tárolására, kezelésére, ártalmatlanítására és ezen tevékenységek 

ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A rendelet területi hatálya Basal község közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya Basal község közigazgatási területén belül minden 

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: 

ingatlanhasználó), valamint a község területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanítását végzőre kiterjed. 

(4) Basal község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató. 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal 

kell alkalmazni, értelmezni. 

3. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

      3. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell 

tekinteni, amelyen az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté vált. 

     (2) Ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, 

az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont: 



     a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzésének napja; 

     b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja; 

     c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; 

     d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. 

4. A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok 

     4.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a 

települési hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt 

időpontban - igénybe venni. 

     (2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét 

köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. A közszolgáltató által rendszerbe állított 

gyűjtőedények 60 literes, 80 liter, 110 liter űrtartalmúak lehetnek. A 60 literes gyűjtőedényt 

csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy jogosult 

használni a jegyző által kiadott igazolás alapján. 

      (3) A települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált 

ingatlanhasználót a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a 

közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének saját 

internetes honlapján keresztül is eleget tehet.     

    (4) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az 

ingatlanhasználó kötelessége. 

    (5) Az ingatlanhasználó a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb 

űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe. 

      5. § (1) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési 

hulladékot- különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a 

környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve 

azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja. 

     (2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény 

fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell 

lenni. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó 

közérzetének a megzavarásával. 

     (3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a 

hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne 

szóródjon szét, egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. 



    (4) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók 

vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét. 

     (5) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével 

     a) az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni; 

     b) közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni. 

    6. § Az az ingatlanhasználó, akinek e rendelet szerinti települési hulladéka keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

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

szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési 

hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és köteles a közszolgáltatást e 

rendelet szerint mind a magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön 

igénybe venni. 

     7. § (1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban – 

írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél 

is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi. 

     (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a 

vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb 

feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

     8. § A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 

kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. 

5. Elkülönített hulladékgyűjtés 

     9.§ (1) Basal község közigazgatási területén az Önkormányzat a Közszolgáltatóval 

együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) 

közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

    10.§ (1) A szelektív gyűjtőkonténerekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú 

hulladék kerülhet, tilos bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre 

ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni. 

      11.§ (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett 

hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak 

átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető. 

(2) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben 

szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban 

gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi 



korlátokra vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban 

közzéteszi. 

(3) A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a 

természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok 

mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette. 

6. Lomtalanítás 

    12. § (1) A nagydarabos települési hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben 

mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről az 

Önkormányzat a Közszolgáltató bevonásával évente egy alkalommal lomtalanítás keretében 

gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a 

háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben 

el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. 

(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

a) építési és bontási hulladék; 

b) gumiabroncs hulladék; 

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 

e) veszélyes hulladék; 

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék; 

h) kerti biohulladék. 

 (3) A lomtalanítás alá tartozó települési hulladékot úgy kell elhelyeznie az 

ingatlanhasználónak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a 

növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével. 

7. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

szüneteltetése 

  13. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 

napig senki sem tartózkodik (üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt), s emiatt 

azokon települési hulladék nem keletkezik. 



(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése üdülőként nyilvántartott ingatlanok 

esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az ingatlanhasználó köteles 

évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke 

havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal egyezik meg. 

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a 

szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a 

Közszolgáltatónak. 

(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a 

közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni. 

8. A közszolgáltatási díjfizetés 

  14. § (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

igénybevételére köteles. 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) részére közszolgáltatási 

díjat köteles fizetni. 

  15. § (1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a 

tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új 

ingatlantulajdonos köteles fizetni. 

9. Ingatlanok, közterületek tisztán tartása 

   16. § (1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról, 

portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a 

hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató útján. 

  (2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának 

felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a 

járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti 

kialakításáról. 

   17. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 

   a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az 

úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, 

továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 

és hulladékok eltávolításáról; 

   b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince, 

padlástér stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési 

környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-

mentesítéséről. 



  (2) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése. 

  (3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi 

egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett faluképet. 

   18. § (1) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát 

közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles 

eltakarítani, a síkosság mentesítést elvégezni. 

   (2) A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként 

használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek 

kell gondoskodnia. 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

19.§(1) Ez a rendelet 2016. november 21. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Basal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2002.(XII.6.) valamint az azt módosító 

13/2005.(XII.6.), 9/2006.(XI.23.), 7/2007.(IX.29.), 7/2011.(XII.15.), 4/2012.(II.10.) és a 

7/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete. 

Basal, 2016. november 18. 

 

                                               Detrik László                                     Dr. Ratkovics Ágnes 

                                              polgármester                                                  aljegyző 


