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Kisszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002(XII.12.) rendelete 

Hatályos:2020-09-11 -tól 

Kisszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002(XII.12.) rendelete 

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

és annak kötelező igénybevételéről 

Bevezető 

Kisszentmárton  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában biztosított feladatkörében 

eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban és a 88. § (4) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a köztisztaságról , valamint  a 

települési  hulladék kezelésével kapcsolatos  közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja 

A Rendelet célja 

A rendelet célja, hogy Kisszentmárton község közigazgatási területén a köztisztaságot 

fenntartsa 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) A rendelet hatálya Kisszentmárton  község teljes közigazgatási területére, a területen 

ingatlant használókra és a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatóra ,valamint  az ingatlanokon 

keletkezett hulladékokra terjed ki. 

(2)Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, a települési folyékony 

hulladékra,  és a velük összefüggő tevékenységre. 

(3) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem 

gondoskodik 

2. § 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

(1) A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért annak előmozdításában 

mindenki köteles hathatósan közreműködni. A község területén lévő ingatlanok 

tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, 

továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmûveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól 

megtisztítsák. 



(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú 

utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérôl, ürítéséről az önkormányzat a 

falugondnokság útján gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a 

szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített 

és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más 

elárusítóhelyek elôtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül 

attól, hogy a szemét üzleti tevékenységbôl származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a 

hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a 

járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel 

kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 

hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, 

sérülést, okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra 

kötelezettnek kell gondoskodni. 

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, 

hogy abból ne származzon baleset. 

3. § 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az 

ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Járműbehajtók átereszeinek, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg 

kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésérôl – előzetes bejelentés alapján – 

az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, 

tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, 

beleseperni, vagy bevezetni tilos! 

4. § 



(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elôtti területen) az 

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtôl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követôen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezônek kell gondoskodni az 

általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 

bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 

keletkezzen. 

(4) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 

Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 

köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

5. § 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon 

szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha 

a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani 

és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a 

szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 

tisztítani. 

6. § 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 

végezni, amely szennyezôdést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell 

végezni, hogy a szennyezôdés közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 

tilos! 

7. § 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint az autóbuszváró 

helyiségek, telefonfülkék beszennyezése tilos! 

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 

elhelyezni. 

8.§ 

Települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 



a) az ingatlanhasználó  által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által biztosított, jelzett műanyag zsákban az ingatlanon 

gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési  hulladék begyűjtésére és 

rendszeres illetve alkalmi elszállítására 

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési  hulladék 

évente két alkalommal , a közszolgáltatóval egyeztetett időpontban és helyen történő 

begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására 

c) hulladéklerakó létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére 

d) az a) és b) pontokba foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék 

ártalmatlanítására 

e) a települési  hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített szelektív 

begyűjtéseA települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a 

települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére 

irányuló közszolgáltatás. 

(2) A Képviselő-testület feladata különösen: 

a) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére 

szolgáltató kijelölése, 

c) 

(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 elterjesztését. 

9.§ 

(1) A helyi közszolgáltatás igénybevétele a  1.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó 

igénybevevőkre kötelező. 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az igénybevevőt terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. 

(3) 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. 

(4) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a 

szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles 

bejelenteni a Szolgáltatónak. 



(5) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 

Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

(6) 

10.§ 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

(1) A települési  hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására az önkormányzat a „Dél-Kom” Dél-

dunántúli Kommunális szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Pécs, Siklósi 

u. 52.) köt a közszolgáltatási szerződést. 

(2) 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 környezetterhelést ne 

idézzen elő. 

b) A hulladékszállításhoz a természetes személy ingatlanhasználó- az érintett ingatlanon 

képződő hulladék mennyiségét figyelembe véve : 

  ba.) 2015.június 30-ig 110 literes, 2015.július 1-étől  80 vagy 110 literes űrtartalmú, 

bb.) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen  használó természetes személy 

2015.június 30-ig 110 literes, 2015.július 1-étől  60 vagy 110 liter űrtartalmú 

gyűjtőedényt használhat. 

(3) A hulladékgyűjtő az ingatlanon belül helyezhető el, a gyűjtő edényt, a szállítási napok 

kivételével, közterületeken csak terület-felhasználási engedély birtokában lehet elhelyezni. 

(4) A hulladék gyűjtése heti egy alkalommal, a szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti 

időpontban az ingatlan előtti járda szélére, illetve a kijelölt gyűjtőpontokra történő 

kihelyezéssel történhet. 

(5) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról 

(lomtalanítás) évente két  alkalommal a szolgáltató térítésmentesen gondoskodik. 

(6) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a szolgáltató 3 héttel az akció 

előtt az Önkormányzat útján értesíti a lakosságot. 

(7)  A (2)bekezdés bb.) pontja szerinti kedvezményt az ingatlanhasználó akkor veheti 

igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja , a 

települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja 

11.§ 

A szolgáltató feladatai 



(1) A szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett települési szilárd 

hulladékot köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt görcsönyi vagy szigetvári hulladéklerakó 

telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai és környezetvédelmi szabályokat 

megtartó módon gondoskodni. 

(2) A szolgáltató köteles a tároló edények kiürítését szakszerűen, az elvárható gondossággal 

elvégezni. 

(3) A tárolóedényben okozott károkat a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 

amennyiben a meghibásodás neki felróható okból következik be. A szolgáltatónak az ebből 

eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára másik szemétgyűjtő edényt kell 

biztosítania. Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a szolgáltatónak, a 

használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terheli. 

(4) A szolgáltató a rendelet hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítását megtagadhatja. 

(5) A tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatást igénybe 

venni. 

(6) A komplex helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt 

a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 

Szolgáltató a komplex helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges 

feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

(8) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 

megfelelően köteles ellátni. 

(9) Az igénybevevővel kötött szerződés alapján a közszolgáltatási díj beszedése a Koordináló 

szerv feladata az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatok alapján. 

(10) 

(11) Köteles a tevékenységéről a képviselő-testületnek évente beszámolni. 

(12) A tulajdonos jogosult a Szolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését 

bejelenteni, ha ingatlanán a komplex helyi közszolgáltatás alá nem eső esetileg szállítható 

alkalmi háztartási szilárd hulladéka is keletkezik, vagy ilyen hulladék keletkezése várható. 

(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezdésben foglaltakkal a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés 

és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltató a megjelölt 

időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és minőségű hulladéknak megfelelő 

gyűjtőtartályt, illetve hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt a tulajdonos 

rendelkezésére bocsátja. Elszállításáról és a hulladék ártalommentes elhelyezéséről a 

megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik. 

12.§ 



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 elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne 

akadályozza. 

(3) Ha a tartály olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött vagy 

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 tárolóedényekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 

anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő- és 

épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 

szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet, 

illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

(5) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (4) bekezdésben 

megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés 

megtagadásáról a tulajdonost a szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti, majd amennyiben a 

tulajdonos a külön költséget megfizette, a hulladékot a megfelelő ártalmatlanító helyre 

szállítja. 

(6) A gyűjtőedények beszerzéséről  javíttatásáról, pótlásáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről 

az ingatlanhasználó  köteles gondoskodni. 

13.§ 

(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására 

vonatkozóan magasabb szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles 

eljárni. A képviselő testület a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint a 

pályázat nyertesével az eredményhirdetést követő 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás 

nélkül kijelölt közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. A közszolgáltatási 

szerződés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb 

szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási 

szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát. 

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás 

teljesítését. 

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát. 



d) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven) 

gyűjthető és hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, hasznosításának módját 

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját 

f) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét és teljesítésének módját. 

g) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére 

alvállalkozót vehet igénybe, és ez utóbbiakért történő felelősségvállalást 

h) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

(3) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatását 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítését 

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését 

d) a települési igények kielégítésére alkalmas, a hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését 

e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

(4) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: 

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását 

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését 

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 

alkalmazását 

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését. 

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a képviselő testület által 

kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét 

f) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését, a 

meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését 

g) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 

működtetését 



h) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 

(5) A közszolgáltatási szerződés megszűnik 

a) a benne meghatározott időpont lejártával 

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével 

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg 

d) felbontással a teljesítés megkezdését követően 

e) felmondással. 

(6) A képviselő testület írásban, indokolással a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja 

fel, ha: 

a) a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat 

vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság 

jogerősen megállapította 

b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki 

felróhatóan, súlyosan megsértette 

(7) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést írásban, indokolással akkor mondhatja fel, 

ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a 

közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak kárt 

okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

(8) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a képviselő testületnek haladéktalanul 

intézkednie kell a közszolgáltatási ellátás biztosításáról. 

(9) A közszolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően 

felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a 

közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős 

mértékben sérti. 

(10) Jelen rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában is, illetve akkor is a 

szerződés részévé válnak, ha arról a felek nem rendelkeznek. 

13/A. § 

(1)Az építési törmelék, mint hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az 

köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett. 

(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket a kijelölt görcsönyi vagy 

szigetvári hulladékgyűjtő telepre lehet díjtalanul elhelyezni. 

13/B. § 



(1) A környezet védelme a hulladék összetevők újra feldolgozásának, visszanyerésének 

elősegítése az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a képviselőtestület a helyi 

feltételekhez igazodva – fokozatosan – vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási 

lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét. 

(2) A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével illetve begyűjtésével összefüggő 

tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket az önkormányzat a közszolgáltató 

közreműködésével biztosítja. 

(3) Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és 

népszerűsítésében, hogy a közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyűjtést illetve 

a közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, működtetését és 

kiterjesztését támogatja. 

(4) Az ingatlan tulajdonos a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára 

kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben 

helyezheti el. 

13/C § 

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő 

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

hulladékkezelő létesítménybe is szállítható és ott a jogosultnak átadható vagy külön 

gyűjtőedényben elhelyezhető. 

(2) A település lakosai által igénybe vehető hulladékudvarról a Közszolgáltató a helyben 

szokásos módon és a honlapján tájékoztatást nyújt. A Közszolgáltató a honlapján és a 

hulladékudvarban  a nyitva tartás rendjére, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra , 

a mennyiségi korlátokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára vonatkozó tájékoztatást 

tesz közzé. 

(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. 

14.§ 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az igénybevevők közszolgáltatási díj fizetésére 

kötelesek. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 47. § (4) bekezdése értelmében , a 46 - 47. §-aiban foglaltaknak megfelelően , a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter évente 

rendeletben állapítja meg.  

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az önkormányzat 2015.június 30. napjáig 

átvállalja. A képviselő testület a közszolgáltatási díj fedezetét az 

önkormányzat  költségvetésében 2015.június 30. napjáig terjedő időszakra  biztosítja. 



15.§ 

A közszolgáltatás díját a szolgáltatást igénybe vevő utólag, a szolgáltatóval kötött szerződés 

szerint a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles megfizetni. 

16.§ 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, vagy használati viszonyaiban változás következik be, 

úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás 

tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. A változás bejelentésével 

egyidejűleg az új tulajdonos, illetve használó és a szolgáltató között a közszolgáltatási 

szerződés létrejön. 

(2) Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi tulajdonosnak kell 

megfizetni. 

17.§ 

(1) A tulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató 

közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatót a 

közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 

szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta 

mulasztását. 

18.§ 

A tulajdonost, illetve használót a szolgáltató, vagy megbízottja a késedelembe eséstől 

számított 30 napon belül írásban szólítja fel díjfizetési kötelezettségének teljesítésére. 

19.§ 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések 

végrehajtásának ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a 

magasabb szintű jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján a jegyző feladata. A 

közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés a jegyző feladata. 

(3) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben 

rendelkeznek ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal. 

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és a jogszabályban 

meghatározott körben hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki. 

20.§ 

1) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, 

gyűjtését, elszállítását,kezelését valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 



létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybeveendő 

szolgáltatás. 

(2) Hulladék:  bármely anyag vagy tárgy,amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik 

vagy megválni köteles. 

(3) Települési hulladék: 

a) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes elkülönítetten gyűjtött , valamint 

lomhulladék, ideértve a  lakásokban,lakóingatlanokban , a pihenés, üdülés céljára használt 

helyiségekben valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 

hulladékot. 

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 

hulladék,amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási 

hulladékhoz hasonló . 

(4) Lomhulladék : az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett 

olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény 

méreteit meghaladja. 

(5) Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa,tulajdonosa,vagyonkezelője, valamint a társasház 

és a lakásszövetkezet ,aki ( amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a törvény szerinti 

szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a 

közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll. 

(6) Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

gazdálkodó szervezet, ide nem értve a költségvetési szervet,amelyet az államháztartásról 

szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre. 

21.§ 

(1) E rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba. 

Kisszentmárton, 2002. december 11. 

                           Bogdán Gábor                         ph.                        Mészáros Gyula 

                            polgármester                                                           körjegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Kisszentmárton, 2002. december 12. 

                                                                          ph.                        Mészáros Gyula 

                                                                                                          körjegyző 


