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Bürüs község képviselő testületének 4/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

(Egységes szerkezetben a 14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelettel.) 

Bürüs község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés a. 

pontjában és (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 

39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet alkalmazási köre 

1.§ 

1. A rendelet hatálya Bürüs község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. A rendelet személyi hatálya a (az (1) pontban meghatározott) közigazgatási határon 

belül valamennyi, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § 

(1) bekezdése 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra terjed ki. 

3. A rendelet tárgyi hatálya a hulladék alábbi fajtáira terjed ki: 

a) háztartási hulladék, 

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 

c) lomhulladék, 

d) építési-bontási hulladék, 

e) közterületen elhagyott hulladék. 

4. Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre. 

2. A rendelet célja 

2. § 



1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják 

a község köztisztaságával, települési szilárdhulladék elszállításával összefüggő feladatok 

eredményes végrehajtását, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és 

igénybevételének rendjét. 

3. Hulladékkezelési közszolgáltatás 

3. § 

(1)       Bürüs község Önkormányzata jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezően ellátandó 

közszolgáltatásként az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás kiterjed: a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, a 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon 

összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék, 

elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására, a lomtalanítási akciók végrehajtására. 

(3) Az 1.§ (2) bekezdésében rögzített ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által 

felajánlott hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe venni. 

(4) A település közigazgatási területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a Dél-Kom Dél-

Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7621 Pécs, 

Siklósi út 52.) (továbbiakban: Közszolgáltató). 

4. A közszolgáltatási szerződés 

4.§ 

 

1. A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 

a. a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; 

b.   a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és    az 

alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket; 

c.   a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat; 

d. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot; 

e. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját; 

f. annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik; 

g. a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének 

hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait. 

 



5. Értelmező rendelkezés. 

5. § 

1. A rendeletben szereplő fogalmakkal kapcsolatban a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 2. §-ban, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012 (XII. 29.) 

Korm. r. 2. §-ban, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről rendelkező 16/2002 (IV. 10.) EüM r. 2. §-ban, a biohulladék kezeléséről és 

a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet 2. §-ban 

és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. §-ban meghatározott 

fogalmak az irányadók. 

II. FEJEZET 

6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó 

ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei 

6. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a Ht. és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. 

7. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

7. § 

(1)       A települési szilárd hulladék gyűjtésének teljesítése során az ingatlanhasználó köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 

b) a települési szilárdhulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – 

az elszállításra való átvételig körültekintően gyűjteni, illetve tárolni, ennek során 

megfelelő gondossággal eljárni 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 károsítsa, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező települési szilárdhulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni. 

 (2)      A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból 

nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés 

hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

8.§ 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

szolgáltató által megjelölt napon, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel 



megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés 

biztonságát ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. 

[1](2) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot a szállítási napon reggel 6 óráig a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 

szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

9. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

annak rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

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

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a szolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot elhelyezni, valamint folyékony, mérgező, tűz- 

és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 

veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi 

épségét, egészségét. 

10. § 

(1)       A gyűjtőedényzet mellé kitett többlet hulladékmennyiséget a szolgáltatótól 

beszerezhető egyedi azonosító jellel ellátott emblémás gyűjtőzsákokban lehet elhelyezni. 

(2)       Az ingatlanhasználó köteles a települési szilárd hulladék gyűjtésére a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetet beszerezni. 

(3)  A közszolgáltatótól eseti jelleggel igényelt hulladéktároló konténert közterületen a közúti 

és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések 

megtartásával lehet kihelyezni: 

a)  főútvonalon konténer kizárólag a folyamatos rakodás idejére helyezhető ki a szállító 

jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor 

haladéktalanul megtörténhessen, 

b. tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom 

zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni, 

c. egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 

8. Zöldhulladékra vonatkozó előírások 

11. § 
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1. A közterületre kihelyezett gyűjtőtartály mellé ömlesztett zöldhulladék kihelyezése 

tilos. 

2. Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással 

történhet. 

3. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni száraz (csapadékmentes) és 

szélcsendes időben. 

9. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei. 

12. § 

(1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az 

e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen összegyűjteni és elszállítani a kijelölt, 

hulladékkezelő központba, illetve annak ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos 

környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

(2) A szolgáltató köteles az esetleges járatkimaradásokat haladéktalanul 24 órán belül, vagy 

az akadály elhárítását követően azonnal pótolni. 

(3) A bérelhető konténer karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön 

írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. 

(4)       A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 

szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más 

környezetterhelést se idézzen elő. 

(6)      A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozás neki felróható okból következett be. A szolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 

károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 

pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

10. Lomtalanítás 

13. § 

(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy 

alkalommal, a közszolgáltatás keretében, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt 

helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, 

a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével. 



11. Közszolgáltatási díj 

14.§ 

[2](1) A települési önkormányzat a természetes személy ingatlanhasználókat mentesíti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alól, a díjat az önkormányzat téríti 

meg. 

12. A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 

15. §. 

(1) Közületek, cégek tulajdonosai kötelesek közvetlenül a Szolgáltatóval szerződést kötni a 

keletkezett hulladékaik elszállítására. 

[3](2)  

13. A szüneteltetés és elkülönített gyűjtés szabályai 

[4]16. §[5] 

(1) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, 

ha az, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál 

hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát 

előzetesen írásban leadott nyilatkozattal bejelenti a közszolgáltatónak. A szüneteltetésre 

vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésbe foglaltak valóságtartalmát a 

Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra 

lakottá válik, annak tényét az ingatlanhasználó köteles legalább 3 nappal korábban a 

Közszolgáltatónak bejelenteni. 

A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja 

előtt, az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

(2) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyag hulladékot 

tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot és üveghulladékot elhelyezni nem lehet. 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató hulladékgyűjtő szigeteken és 

hulladékgyűjtő udvarban veszi át.” 

(4) 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. 

(5) 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. 
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(6) 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.” 

14. Záró rendelkezés 

17. § 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 7/2001. (VIII.24.) 

és azt módosító 9/2001. (XII.13.) és 18/2002.(XII.13.) önkormányzati rendeletek. 

               Kolat Irén                                                                                      Hajas Endre 

            polgármester                                                                                         jegyző 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 15. 

Hajas Endre 

     jegyző 

 
[1] 

Módosította a 962016.(IX.16.) ö.r. 1.§-a. 

[2] 

Módosította a 962016.(IX.16.) ö.r. 2.§-a. 

[3] 

Hatályon kívül helyezte a 9/2016.(IX.16.) ö.r. 4.§ 

[4] 

Módosította a 9/2016.(IX.16.) ö.r. 3.§-a. 

[5] 

Kiegészítette a 14/2016.(XII.29.)ö.r 1.§-a 
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