
Kisdér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

8/2004.(X.20.) rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 

Kisdér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgtv.) 23. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

A rendelet célja 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügyi 

követelményeknek megfelelően a települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi 

közszolgáltatást szabályozza: 

a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett 

kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének 

rendjét, 

b) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 

 

Általános rendelkezések 

2. § 

 

(1) A képviselőtestület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Kisdér község egész közigazgatási területére 

kiterjed. 

(3) Kisdér község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, 

tulajdonosi közössége, használója, birtokosa, kezelője (a továbbiakban együtt: 

tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett 

kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) veszélyes hulladékra és 

b) folyékony hulladékra. 

 

(5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen 

ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és 

nem gyülemlik fel. 

 

3. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás keretén belül a 

hulladék begyűjtését és elszállítását kizárólagos joggal ifj. Szentei Béla vállalkozó 

végzi, a hulladék ártalmatlanítása külön szerződés keretén belül a görcsönyi 

szemétlerakó telepen valósul meg. 

(2) A települési szilárd hulladék a képződés helyéről hetente egyszer kerül 

elszállításra. 

(3) A települési szilárd hulladék tárolására szolgáló gyűjtőedény minimum  

70 literes.  



 

Értelmező rendelkezések 

4. § 

 

(1) Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező és szabványos gyűjtőtartályban 

átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, zárt rendszerű célgéppel szállítható és 

az ártalmatlanító helyen elhelyezhető háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. 

Háztartási hulladék: a lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenésre használt egyéb 

helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló helyiségben és területen 

rendszeresen keletkező hulladék (szemét), a kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és 

gazdasági hulladék, továbbá az ingatlanon folytatott vállalkozási tevékenységből 

keletkező hulladék, a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék 

kivételével. 

Egyéb szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 

egyéb gazdasági tevékenység során, valamint az önkormányzati és más 

közintézményekben rendszeresen keletkező szilárd hulladék, illetőleg a 

közterületeken keletkező vagy felhalmozódó szilárd hulladék. 

(2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: a háztartásokban alkalmilag keletkező  

nagyobb méretű darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőedényben nem gyűjthető 

és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható (nagyobb háztartási eszköz, berendezési 

tárgy, bútor, stb.). 

(3) Kötelező közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres  

gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás. 

(4) Közszolgáltató: Kisdér község közigazgatási területén a közszolgáltatás  

teljesítésére kizárólagos jogosultsággal rendelkező társas vagy egyéni vállalkozás. 

 

(5) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatás  

teljesítésére kizárólagos jogot szerző közszolgáltatónak fizetendő, a képviselőtestület 

által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék 

szállításának, begyűjtésének, ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének, 

ártalmatlanításának díjhányadát is. 

(6) Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további  

kezelésre történő elszállítás érdekében. 

(7) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is. 

 

II. fejezet 

A képviselőtestület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 

5. § 

 

A képviselőtestület feladatai különösen: 

 

a) a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd  

hulladék összegyűjtésének, ártalmatlanításának, valamint a kötelező 

közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben 

foglaltak betartásának ellenőrzése, 

               b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás  

                    díjának (hulladékkezelési közszolgáltatási díj) megállapítása, 



b) a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, illetve hasznosítására szolgáló 

– jogszabályokban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező – 

ártalmatlanító hely kijelölése. 

c) A kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági 

jogok gyakorlása, illetve az ezzel kapcsolatos feltételek megteremtése. 

d) A települési szilárd hulladék hasznosításának, újra használatának és az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív 

hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása, 

e) A szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a 

közszolgáltató tevékenységének segítése, 

f) A kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok 

évenkénti értékelése. 

 

III. fejezet 

A tulajdonos kötelességei 

6. § 

 

(1) A tulajdonos kötelessége, hogy az ingatlanán keletkező vagy birtokába  

került települési szilárd hulladék mennyiségét a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, 

valamint a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró, mások testi épségét, 

közérzetét, a közbiztonságot nem veszélyeztető módon gyűjtse ill. tárolja annak 

elszállításáig. 

(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat  

fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 

(3) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd  

hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és kizárólag a 

közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

(4) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a  

közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezetté vált. Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost 

terheli. 

 

A települési szilárd hulladék elhelyezése 

7. § 

 

(1) A közszolgáltató Kisdér község közigazgatási területén gyűjtött és  

elszállítás céljából átvett települési szilárd hulladékot az DÉL-KOM Kft. üzemeltetett 

görcsönyi hulladékkezelő központban helyezheti el. 

(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (színes,  

vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, textil stb.) a tulajdonos a közszolgáltató 

által működtetett lakossági hulladékgyűjtő udvarban közvetlenül is elhelyezheti. 

 

IV. fejezet 

A közszolgáltatási szerződés 

8. § 

     

(1) A közszolgáltatóval a képviselőtestület közszolgáltatási szerződést köt a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

részletes feltételek meghatározása érdekében. 



(2) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező 

közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet. 

(3) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és – a felmondás e 

rendeletben meghatározott eseteit kivéve – az aláírás napjától számított 10. év utolsó 

napján jár le. 

 

V. fejezet 

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 

9. § 

 

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe a tulajdonos és a 

közszolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a 

tulajdonos mulasztása alapján a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését 

ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a 

közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. 

     (3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének illetőleg 

teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról – a 

változás bekövetkezése előtt – a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás 

közzététele útján köteles értesíteni. Ha a közszolgáltatás feltételeiben előre nem látható       

okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének más alkalmas 

módon is eleget tehet. 

(4) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, hogy az ingatlanon kötelező 

közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a települési hulladék fajtáját, szokásos illetve várható mennyiségét.  

 

(5) Ha a tulajdonos által bejelentett hulladék egyéb szilárd hulladéknak 

      minősül, a kötelező közszolgáltatás teljesítéséről – a hulladék mennyi- 

      ségének megfelelően -  a tulajdonos és a közszolgáltató írásban szerző- 

      dést köt. Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás feltételeiben 

bekövetkezett változás esetén a közszolgáltató a tulajdonossal kötött szerződés 

módosítását kezdeményezheti. 

 

A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 

10.§ 

 

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A 

megüresedést 15 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónak. Ez esetben a 

megüresedést követő hónap első napjától mentesül az érintett a fizetési kötelezettség 

alól. Az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos 15 napon belül köteles 

bejelenteni a szolgáltatónak. 

 

VI. fejezet 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

11. § 

 

(1) Kisdér Község közigazgatási területén az ingatlantulajdonosok közszolgáltatási díjat 

nem fizetnek, azt a közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak alapján az önkormányzat fizeti meg közszolgáltatónak. 



(2) Amennyiben az 1 db 70 literes gyűjtőedény nem elegendő a hetente egyszeri szállítás 

mellett felgyülemlett hulladék mennyiségének, az ingatlan tulajdonos köteles saját 

költségén a közszolgáltató által rendszeresített zsákot megvásárolni és a hulladékot 

abban kihelyezni elszállítás céljából. A közszolgáltató csak az általa rendszeresített 

zsákban elhelyezett hulladék elszállítását vállalja. A zsák ára tartalmazza a szállítás és 

elhelyezés díját is. 

 

VII. fejezet 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló edények és zsákok 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

12. § 

 

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása 

céljára olyan szabványos gyűjtőedényt köteles használni, amely a közszolgáltató 

által rendszeresített célgépbe beüríthető illetve azzal elszállítható. 

(2) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a 

gyűjtőedény típusának, űrtartalmának, számának meghatározásakor a 

közszolgáltató és a tulajdonos közötti megállapodás az irányadó. 

(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban 3 nappal korábban bejelenteni, 

ha ingatlanán a kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék 

mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A 

bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra a települési szilárd 

hulladék megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb 

űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt bocsát a tulajdonos rendelkezésére, a 

tulajdonos költségére. 

 

A gyűjtőedények használatával, kezelésével és  

elhelyezésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

13. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a tulajdonos az 

ingatlanon belül köteles tárolni.  

(2) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen az elszállítást végző 

járművel megközelíthető és a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 

kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gépjármű – és gyalogos 

forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 

előidézésének veszélyével. 

(3) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. 

 

(4) Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, robbanó, vagy egyéb 

olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy 

mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

14. § 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék 

elszállítását, ha: 



a) Nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy 

zsákban kerül átadásra. 

b) A szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a 

szállítást végzők életében, testi épségében, egészségében, továbbá a 

járműben vagy berendezésben kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás 

során a környezetet veszélyezteti. 

c) Érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, 

robbanó, folyékony gyúló, vagy egyéb olyan anyagot tartalmaz, amely 

a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem 

ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost 

haladéktalanul értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A 

tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni, vagy 

megszüntetéséről gondoskodni. 

 

VIII. fejezet 

Szabálysértések 

15. § 

 

(1) Az 1999.évi LXIX. tv. értelmében szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal, illetve 10.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki: 

a) A kötelező közszolgáltatás teljesítése érdekében e rendeletben előírt bejelentési 

kötelezettségének nem tesz eleget ( 6.§ (4) és 10.§ (4) ) 

 

b) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 

c) A közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez 

d) Települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre, vagy más 

ingatlanára a rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez. 

     e)Települési szilárd hulladékot Kisdér község közigazgatási területére   illetéktelenül 

beszállít. 

(2)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben   

hatóságként a körjegyző jár el. 

(3) Helyszíni bírságolásra a körjegyző és a Hivatal műszaki ügyintézője jogosult. 

 

 

IX. fejezet 

Záró rendelkezések 

16. § 

 

Jelen rendelet 2004. december 01-én lép hatályba. 

 

Kisdér, 2004. október 15. 

 

 

 

     

   Dr. Ács Imre                                                                         dr. Hederics István 

   polgármester                                                                              körjegyző  


