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A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és 
annak kötelező igénybe vételéről 



A község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásáról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján - különös figyelemmel a 242/2000. 
(XII-23.) Korm. rend�letben, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra - az 
alábbi rendeletet alkotja: 

I. F�jezet 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(!) A- jelen r�nd�lt célja,
,
hog� � k�z�ég kö�igazgat�si terület�n .a lal�ossá� egészségén�k

. 
védeln;e, 

valar:oint a kozseg tennesze!J cs ep1tett kornyezetenek megovasa erdekeben a telepules1 szI!ard 
hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybe vételét biztosítsa, ill. az ezekkel 
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jo.gokát és kötelességeket, tilalmakat és 
jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rf>•<i�let . 
hataly� a �özség ;cözi�azgatási terül�ién be�ül a . rendsze.res hulladéksz�ll.í:ásba 

bevont, helyi közszolgaltatassal ellatott mgatlanok tulajdonosaira, b!ftokosaira, vagy hasznalo1ra (a 
továbbiakban együtt: ingatlan tulajdonos) terjed ki. 

(3) A közszolgáltatás az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltató szállító eszközeihez 
rendszeresített gyűjtő edényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összeg)'Űoitöít és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére 
és rendszeres, ill. alkalmi elszállítására, az ingatlanon összegyüjtött lomtalanítás körébe bevont 
települési szilárd hulladék- a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő -
begyűjtésre és a közszolgáltató által elszállítására, valamint ártalmatlanítására terjed ki. 

2.§ 

(l) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlan tulajdonos a jelen rendeletben 
meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást. 

(2) Gazdálk�dó szerveze.t al�k?r köteles a helyi közs�ol?�ltatás !génybevéte�é�e, ha a gaz?a��?i 
tevékenységevel osszefuggeseben keletkezett telepules1 sz1lard hulladekai1ak kezeleserol, 
hasznosításáról, vagy ártalmatlai1ításáról a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem 
gondoskodik. 

3.§ 

E rendelet alkalmazásábai1 

l . /  Ingatlan: A közszolgáltatásba bevont területen fekvő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló 
azon helyiségek, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. 

2.1 Települési szilárd hulladék: 

a./ Háztartási hulladék: Az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 



üdlilés céljára használt helyiségekben és a lakóház közös használatú helyiségeiben és területein, 
továbbá az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék. 

b./ Közterületi lmlladék: Közforgalmú és zöld területeken keletkező hulladék. 

c./ Háztmtási hulladékhoz hasonló jellegü és összetételü hulladék: A gazdasági vállalkozásoknál 
keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, 
amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. 

3.1 Nagy darabos hulladék (lom): A településen háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási 
berendezési, felszerelési tárgyak, eszközők és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített tároló edényzetben nem helyezhető el. 

4./ Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): Minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami 
mikroorganizmusok, talajélőlények, vagy enzimek segítségével lebontható. 

5.1 Veszélyes hulladék: Olyan hulladék, amelyet a Hgt. 2. sz. mellékletében felsorolt tulajdonságok 
közül eggyel, vagy többel rendelkezik, ill. ilyen anyagokat, vagy összetevőket tmialmaz, eredete, 
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, környezetre kockázatot jelent. 

6.1 Ártalmatlanítás: A"lmlladék okozta környezet terhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, 
szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a Hgt. 3. sz. mellékletében felsorolt 
eljárások valmnelyikének alkalmazásával. 

7.1 Kezelés: A hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelőzésére és kizárására, a te1melésbe vagy fogyasztásba történő visszavezetésre irányuló 
tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelő létesítmények 
utógondozását is. 

8./ Begyüjtés: A hulladéknak a hulladék bittokosától történő átvétele és a további kezelés érdekében 
történő összegyüjtése. 

9.1 Szállítás: A hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleé1ive a szállítmányozást és a fuvm·ozást 
!S. 

10./ Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

11./ Háztartás az egy lakásban életvitelszerüen együttlakó személyek. 

II. Fejezet 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

4.§. 

(1) A község önkormányzatának képviselő-testülete a települési szilárd hulladék tekintetében 
fennálló, a hulladék kezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására irányuló 
kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez. 

(2) A község közigazgatási területén a hulladék kezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan 



jog<Jsult hulladékkezelő a Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.(továbbiakban: 
közizolgáltató). 

(3) A hulladék szállítás.i közszolgáltatás igénybe vétele heti egy alkalommal kötelező. A 
közszolgáltatási díj tartalmazza a zöldhulladék évi 18 alkalommal, a szelektíven gyűjtött 
csomagolóeszközök évi 26 alkalommal tö1iénő elszállításának díját is. 

( 4) Az ingatlantulajdonos személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett 
vált<Jzást a közszolgáltatónak 15 napon belli! írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének 
elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a 
korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A közszolgáltató abban az esetben köteles a 
tárolóedényre vonatkozó szerződésmódosításra, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt 
szabványos tárolóedénnyel rendelkezik. 

(5) Szünetel a szerződés, ha a tárolóedényt egyedül használó ingatlantulajdonos 60 napnál hosszabb 
ideig az ingatlant nem használja és távollétének várható időtartamát előzetesen, legalább 8 nappal 
korábban, írásban bejelenti a közszolgáltatónalc 

(6) A szüneteltetés iránti kérelemnek tmtalmaznia kell a kérelmező nevét, a közszolgáltatással 
érintett inatlm1 címét, szerződési azonosító számát, éliesítési címét, valmnint azt a nyilatkozatot, 
hogy a szünetelést kérő az önkormá1iyzati rendeletben meghatározott és a közszolgi>.ltatással ellátott 
közigazgatási területen kívülre távozik 

(7) A szünetelés tartama legfeljebb 12 hónapig terjedő időtartamra adható meg. Hosszabb távollét 
eseté11 a kérelem megújítható. 

(8) A (6) bekezdésben foglalt bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult 
ellenőrizni. 

III. Fejezet 

Az ingatlantulajdonos joga és kötelezettsége 

5.§. 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a község önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybe 
vételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtalc szerinti 
gyűjtésére, valmnint a szállítási napon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadásra. 

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy a birtokába került települési szilárd 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz 
a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített tároló edényt köteles igénybe venni. 

(3) Az ingatlan tulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak 
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
kfaosítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavmja. 

(4) Az ingatlantulajdonos a tároló edényben az ingatlanán szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladék 



szállítása során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza, az ürítő bereridezést ne károsítsa. 

(5) A tároló edény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 
zsákban lehet. A jelzett zsák ára taitalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és 
á1talmatlanításának költségét. 

(6) Ha a tároló edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött, vagy befagyott, 
vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselte, hogy emiatt a tároló edényt az előírt módon 
kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tároló edényt 
használhatóvá tenni. 

6.§ 

(1) A tároló edényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati 
hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épület törinelék, 
nagyobb te1jedelmű, súlyú tárgy, stb.) amely veszélyezteti a hulladék szállítással foglalkozó 
alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtő berendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti 
a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, ill. nem minősül 
települési szilárd hulladéknak. 

, . .  -

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazot\jai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállító 
eszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tároló edényben , vagy más gyűjtő 
eszközben kerül kihelyezésre, ill. a kihelyezett tároló edény a közszolgáltató által alkalmazott gépi 
ürítési módszerrel nem üríthető, vagy a tároló edényben az (!) bekezdésben megjelölt anyagot, 
tárgyat helyeztek el, ill. az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. 
Erről a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem 
szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 
A tároló edényt sziU<Ség szerint, de legalább évente egy alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. A tároló edény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, 
annak költségei az ingatlantulajdonost terheli. 

7.§. 

( 1) Az ingatlantulajdonos köteles a tároló edényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató 
által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas 
helyen elhelyezni. 

(2) Az ingatlantulajdonos a tároló edényt az ingatlan területén belül, ill. zárható helyiségben vagy 
zárható tárolóbai1 köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek 
hozzá. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a tároló edények tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól 
megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 

(4) Tilos a tároló edény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 
gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tároló edényeknek a gyakorlatban kialakult módon 
történő ürítését akadályozná. 



IV. Fejezet 

A közszolgáltató jogai és kötelezettsé_gei 

8.§. 

(!) A közszolgáltató köteles a tároló edények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. 

(2) A tároló edényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. 
A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára 
helyettesítő tároló edényt kell biztosítania. 
Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tároló 
edények javítása, pótlása, ill. cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

(3) Az elhasználódott tároló edény pótlására az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. 

(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék 
mennyiségét meghaladó falob és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és 
ártahnatla.nításár•'Í (lomtalanítás) a közszolgáltató évente két alkalommal térítésmentesen 
gondoskodik. 
A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 
közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján 
gondoskodik. 

(5) A lomtalanítás· időpontjáról a közszolgáltató két héttel korábban tájékoztatja a község 
polgármesterét, aki erről 8 napon belül a helyben szokásos módon értesíti az ingatlan 
tulajdonosokat. 

·' 

(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani, ill. annak ártalmatlanításáról a 
szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

V. Fejezet 

A közszolgáltatás díja 

9.§. 

A közszolgáltatás díját jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. A külterületen ingatlannal 
rendelkező tulajdonosok a megállapított díjból 50% kedvezményre jogosultak. 

VI. Fejezet 

A közterületen keletkező hulladék gyüjtése és elszállítása 



10.§. 

(1) A közterületen keletkező szilárd hulladékot kizárólag az e célra rendszeresített hulladék 
lerakóban (konténerben) lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 
kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül 
gondoskodik. 

VII. Fejezet 

Hatályba léptető rendelkezés 

11.§. 

(!) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletét a 2012. november 30-án tartott ülésén fogadta 
el. 

(2) E rendelet 2012. december 3. napján lép hatályba. 

(3) E rendelkezés hatályba ·kpésével egyidejűleg hatályát veszti a közk" ületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról és környezetvédelemről szóló 10/2004. (VI. l.) számú rendelet II. 
fejezetének 9. §-a. 

Záradék: A rendelet 2012. december 3-án kihirdetésre került. 

Baranya Megye 
Romonya/ 

. __ .-:---



' ' 

1. számú melléklet 

A normál ürítés díja a hatályba lépés napjától 1 db 110 literes saját tulajdonú gyűjtőedény 
használata esetén: 
307.- Ft/ürítés+ ÁFA, negyedévenként 3991.- Ft+ ÁFA. 




