
Helesfa Község Önkormányzat képviselő-testülete 
5/2002(V.3.)sz. rendelete 

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

Bevezető 

Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tisztaságának fenntartása és a 
települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása 
érdekében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 
XLII.tv. 2.§. alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján figyelemmel e tv.-ben, valamint a 242/2000(XII.23.) Korm. 
rendeletben, és az 1/1986(11.21.) ÉVM-EÜM együttes rendeletben foglaltakra a következő 
rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

A rendelet célja, hogy Helesfa község közigazgatási területén a köztisztaság fenntartása a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást, annak kötelező igénybevételét 
biztosítsa és az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

1.§. 

Általános rendelkezések 

(1) Jelen rendelet (továbbiakban: "R") hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt 
eltéréssel Helesfa Község egész közigazgatási területére. 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kiterjed a község belterülete 
valamennyi utcájában lévő ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy használójára 
(továbbiakban: ingatlan tulajdonos/igénybevevő) a hulladék összegyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó (továbbiakban: 
közszolgáltatóra), valamint az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd 
halmazállapotú visszamaradt anyaggal (továbbiakban: települési szilárd hulladék) 
kapcsolatos szolgáltatásra. 

2.§. 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatás. 

(2) A Képviselő-testület feladata különösen: 
a) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának megszervezése, 
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére 

szolgáló kijelölése. 
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(3) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 
megvalósítása 

során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék 
mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a szelektív hulladékgyűjtés széles körű 
elte1j edését. 

3.§. 

(1) A helyi közszolgáltatás igénybevétele az "R" 1.§. (2) bekezdése hatálya alá tartozó 
igénybevevőkre kötelező. 

(2) Szüneteltethető a 8.§. (1) bekezdése szerinti komplex helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem 

tartózkodik, 
s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. 

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a 
szünetelés kívánt kez.dő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles 
bejelenteni a Szolgáltatónak. 

(4) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

(5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Szolgáltató a 
hulladékot köteles elszállítani. 

4.§. 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

(1) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következőket kell 
érvényesíteni: 
a) A települési szilárd 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, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne 
idézzen elő. A hulladékgyűjtő ingatlanon belül helyezhető el, a gyűjtő edényzetet a 
szállítási napok kivételével közterületen csak terület-felhasználási engedély biltokában 
lehet elhelyezni. 

b) A hulladék gyűjtése heti egyszer, a Szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti 
időpontban az ingatlan előtti járda szélére, ill. a kijelölt gyűjtőpontokra történő 
kihelyezéssel történhet. 

5.§. 

A Szolgáltató feladatai 

(1) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett települési szilárd 
hulladékot köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, ill. annak 
ártalmatlanításáról más, a szakmai és környezetvédelmi szabályokat megtartó módon 
gondoskodni. 

(2) A Szolgáltató köteles a tároló edények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
elvégezni. 
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(3) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja. 
(4) A tulajdonos köteles Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást igénybe 

venni. 
(5) A komplex helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt 

a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 
(6)A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 
megfelelően köteles ellátni. 

(7) Köteles a tevékenységéről a képviselő-testületnek évente beszámolni. 
(8) A tulajdonos jogosult a Szolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelést 

bejelenteni, ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá nem eső esetileg szállítható 
alkalmi háztartási szilárd hulladéka is keletkezik vagy ilyen hulladék keletkezése várható. 

6.§. 

Az igénybevevő kötelességei 

(1) A háztartási szilárd hulladékot a szállítási napon elszállítás céljából a Szolgáltató 
rendelkezésére kell bocsátani, hosszabb időn át felhalmozni nem szabad. 

(2) A tulajdonos a gyűjtőtartályban, a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés 
nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítására során alkalmazott gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(3) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, 
befagyott, vagy a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a tartályban 
elhelyezett hulladék összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály terhelhetőségét, hogy 
emiatt a tartályt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt 
szemetet fellazítani és a tartályt használhatóvá tenni. 

(4) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező
anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő 
és épülettörmelék, nagyobb te1jedelmű vagy súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 
szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet, 
ill. ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet. 

(5) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (4) bekezdésben 
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés 
megtagadásáról a tulajdonost a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti, majd ame1myiben 
a tulajdonos a külön költséget megfizette, a hulladékot a megfelelő ártalmatlanító helyre 
szállítja. 

7.§. 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 

(1) A közszolgáltatónak az igénybevevővel kötött szerződésben meg kell jelölni a teljesítés 
helyét, idejét, módját, a közszolgáltatásért fizetendő díjat, fenntartva a szolgáltatónak - az 
önkormányzat díjmegállapító rendelete szerinti mértéknek megfelelő - módosításra 
vonatkozó jogát. 



(2) Az Önkormányzat a közszolgáltatóval szerződést köt a hulladékszállításra. 
A szerződésnek a Ptk-ban szabályozott feltételeken túlmenően tartalmaznia kell: 
- a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait 
- a közszolgáltató szolgáltatási kötelezettségeit 
- az Önkom1ányzatnak a közszolgáltatás megszervezésével és fenntartásával kapcsolatos 

kötelezettségeit 
- a közszolgáltatás díját a díj megállapításához szükséges költségelemzést 
- a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségét. 

8.§. 

A közszolgáltatás díja 

(1) A közszolgáltatás ellátásáért a Szolgáltatót megillető díjat az Önkormányzat és a 
Szolgáltató közötti szerződésben meghatározott módon kell megállapítani a Szolgáltató 
által végzett költségelemzés alapján. 

(2) Az igénybevevőt nem terheli a közszolgáltatás díja, azt a képviselő-testület teljes 
egészében átvállalja. 

9.§. 

(1) A közszolgáltatás díját az Önkormányzat a Szolgáltatóval kötött szerződés szerint köteles 
megfizetni. 

10.§. 

(1) Nem tagadható meg a díj fizetése, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az 
időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a szolgáltató az akadály elhárítását 
követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 

11.§. 

Szabálysértési rendelkezések 

A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el 
és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
(1) az ingatlan és az ahhoz tartozó járda- és árokszakasz tisztántartásával és síkosság 

mentesítésével kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, ill. az ezzel kapcsolatos 
szabályokat 

megszegi, 
(2) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, 
(3) háztartási hulladékot felhalmoz vagy a közterületre, ill. más ingatlanára a jelen 
rendeletben 

meghatározott feltételekről eltérő módon kihelyez, 
(4) hulladékgyűjtő tartályt rendeltetésétől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a 

tartályba, rothadó, nagyon büdös szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik. 
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12.§. 

Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 
1. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék; 
2. háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi háztartási 

szilárd hulladék; 
3. rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a 

lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 
folyamatosan keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg 
tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű 
célgéppel szállítható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, 
háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb 
mem1yiségű fal vakolat, a kerti- és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, 
nyesedék, karácsonyfa), továbbá a lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb 
helyiségben és területen folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, 
feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által kötelezően igénybe vett 
közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen; 

4. alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így 
lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 
alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített 
gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet 
a) lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék, nagyobb méretű darabos 

hulladék (így pl.: nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, stb.), 
amelyet a rendeletben kijelölt Szolgáltató évente egyszeri - előre közzétett időpontban 
történő - lomtalanítás során elszállít; 

b) esetleg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék az a) pont alá nem tartozó eseti 
megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl.: építési-, bontási 
törmelék, autóroncs); 

5. egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben 

keletkező 
rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék 
a) rendszeres egyéb szilárd hulladék a tevékenységgel összefüggésben - a tevékenység 

jellegének megfelelően - rendszeresen és /vagy folyamatosan keletkező, a Szolgáltató 
által 

rendszeresített gyűjtőedényben átmenetileg tárolható, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő 

rendszerű célgéppel szállítható egyéb szilárd hulladék, amely a települési szilárd hulladék 
elhelyezésére kijelölt ártalmatlanító helyyen, létesítményben helyezhető el; 

b) alkalmi egyéb szilárd hulladék, a tevékenység felli1tartásának folyamatában esetileg nem 
ismétlődően keletkező, a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló egyéb 
ártalmatlanító helyen, létesítményben elhelyezhető, vagy hasznosítható egyéb szilárd 
hulladék. 



E rendelet 2002. június l-jén lép hatályba. 

Helesfa, 2002. május 3. 

Gondos Gyula sk. 
polgármester 

A rendelet kihirdetve: 2002. május 3. 

13.§. 

11. számú melléklet az 5/2002.(V.3.) számú rendelethez 

Helesfa Község 2007. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díja: 

714.220,- Ft + 20 % ÁFNév (havi 59.518,- Ft+ 20 % ÁFA) 

Venczel Tibor sk. 
körjegyző 

Venczel Tibor sk. 
körjegyző 

1 Az 1. számú mellékletet módosította a 13/2006.(X!I.22.) számú rendelet 1.§-a. 


