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IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
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sz„ a 1712010. (Xll.16.) Ők. sz., a 1412010.(XI.22.), a 1712011.(Xll.22.), a 212012.(1.25.), a 
1512012.(IV.27.), a 1612012. (V.02.), és a 2612012. (IX.27.) Önkormányzati rendeletekkel) 

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16.§. 
(1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. FEJEZET 

Általános rendelkezések 
1.§ 

(1) Jelen rendelet célja, hogy Kozármisleny város2 közigazgatási területén a lakosság 
egészségének védelme, valamint Kozármisleny város3 természeti és épített környezetének 
megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak 
kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat és 
hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya Kozármisleny város4 közigazgatási területén belül a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 
birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a 
lakásszövetkezetekre és társasházakra (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos") te1jed 
ki. 

(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon 
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött 
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék - a közszolgáltató által meghatározott 
időpontban és helyen történő - begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; 
hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent 
meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására terjed ki. 

1 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 10.§-a 
2 Módosította a 15/2012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet 1.§-a 
3 Módosította a 1512012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet 1.§-a 
4 Módosította a 15/2012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet 1.§-a 



2. § 

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

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának 
kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13.§-ában foglaltaknak 
megfelelően nem gondoskodik. Gazdálkodó szervezet amennyiben köteles igénybe venni 
a helyi közszolgáltatást, úgy köteles közszolgáltatási szerződést kötni a közszolgáltató 
által szervezett szelektív hulladékgyűjtésre is.5 

(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 
a.) a közszolgáltatás első igénybevételével, 
b.) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja, 
e.) a szerződés írásba foglalásával. 

(4) Az írásba foglalt közszolgáltatási szerződés szükséges tartalmi elemei: 
a.) a felek megnevezése és azonosító adatai: 

a felek neve, címe (gazdálkodó szervezet esetén székhelye); természetes személy 
esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje; gazdálkodó 
szervezet esetén cégjegyzékszám, adószám és bankszámlaszám; lakásszövetkezetek, 
társasházak esetén a közös képviselő neve és címe; 

b.) a szerződés tárgya 
e.) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja; 
d.) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma; 
e.) az ürítés gyakorisága, illetve nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az 

ürítés módja; 
f.) gazdálkodó szervezet esetén az általa meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag 
keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi; 
g.) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja; 
h.) a szerződés időbeli hatálya; 
i.) a szerződött tárolóedény azonosítására vonatkozó előírások; 

(5) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a 
közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés 
írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles 
bejelenteni a közszolgáltatónak. 

3. § 

(1) Szüneteltethető a lakossági egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele 
azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem 
tartózkodik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik. 

' Beiktatta a 14/2004. (V.20.) Ök. sz. rendelet 1.§-a 



(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább nyolc nappal 
megelőzően. 

-2-
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 

ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A 
bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó 
hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék 
elszállítását. 

II. FEJEZET 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 
4.§ 

(1) Kozármisleny város6 önkormányzatának képviselő testülete a települési szilárd hulladék 
tekintetében fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására 
irányuló kötelezettsége teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez. 

(2) Kozármisleny várol közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Kft (Dél-Kom Kft) Pécs, Siklósi út 52. (jelen rendeletbe: Közszolgáltató). 

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan mííködtetett 
hulladéklerakó telepen, hulladék udvarban, vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb, 
jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások 
szigorú betartásával szabad elhelyezni. 8 

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a 
gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és 
működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az 
indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

5.§ 

( 1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező. 

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények 
használata kötelező, kivéve azokon a külterületi település részeken, ahol gyűjtőpont 
kialakításával biztosított a közszolgáltatás.9 

(3) A választható szabványos tárolóedény minimum 1 db 110 liter tárolókapacitású 
ingatlanonként. 

6 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 10.§-a 
7 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 10.§-a 
8 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 2.§-a 
9 Módosította a 23/2005. (XIl.22.) Ök. sz. rendelet 1.§-a. 



6.§ 

A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal köteles elszállítani, kivéve 
az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást. A szállítás módjáról és idejéről 
az ingatlantulajdonost a közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja.10 

Ili.FEJEZET 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 
7.§ 

(!) Az ingatlantulajdonos köteles a Kozármisleny város11 önkormányzata által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e 
rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a 
közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. 

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

(3) Az ingatlantulajdonosnak 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 károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán 
keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 
hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a 
gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, 
kezelésének és ártalmatlanításának költségét. 

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy 
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az 
előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani 
és a tárolóedényt üríthetővé tenni. 

8. § 

(1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (foTI"ó hamu, maró-, mérgező anyag, 
állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és 
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 

10 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 3.§-a 
11 Módosította a 15/2012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet J.§-a 



hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési 
szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési 
szilárd hulladéknak. 

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett tárolóedényben vagy más 
gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató 
által alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlantulajdonosnak felróható okból - nem 
üríthető; vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek 
el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A 
kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 
értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását jelen rendelet 3.§ (4) 
bekezdése alapján is. 

9.§12 

A tároló-edényeket szükség szerint de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertőtleníteni. 

10.§ 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a 
szállítási napot megelőző napon, 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a 
tartósan engedélyezett elhelyezést. 

(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett 
közterületre - a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból - nem lehet kihelyezni, 
ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás 
alapján, díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik. 

11. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az iugatlan területén belül, illetve zárható 
helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen 
személyek és állatok ne fé1jenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 10.§ (1) bekezdésben 
megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, 
télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közteriilet tisztításáról a 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

12 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 4.§-a 



(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban 
kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

IV. FEJEZET 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
12.§ 

(1) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és 
minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A 
tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy 
bérbe vehető. 

(2) 13 

(3) 

(4) 

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

(6) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább 2 
alkalommal térítésmentesen gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett 
gyűjtéséről, elszállításáról és á1talmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az 
ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján gondoskodik. 

(7) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató 4 héttel 
korábban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, aki erről 3 napon belül a 
helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat. 

(8) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni. 

V.FEJEZET 

A közszolgáltatás díja 
13. § 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlan-tulajdonosok, vagy gazdálkodó szervezetek a 
közszolgáltatásért jelen rendelet szerinti díjat kötelesek fizetni.14 

13 Hatályon kívül helyezte a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 1 l.§ (3) bekezdése 
14 Módosította a 17/2011. (XII.22.) Önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése 



(2) Az igénybevevőt terhelő közszolgáltatás díját a képviselő-testület állapítja meg a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló jogszabály alapján.15 

(3) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. 
Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedénynek a rendeletben rögzített egyszeri ürítési 
dija.16 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

(5) A kötelező közszolgáltatásba a település teljes belterületi része folyamatos 12 hónapos 
időszakban bekapcsolásra kerül, míg a település, külterületi hétvégi házas, üdülő vagy 
zártkerti részei kihelyezett gyűjtőpontok kialakításával április 1. és október 31. közötti 
időszakban (7 hónap) vannak bekapcsolva. 17 

(6) A normál ürítés 2012. évi díja 269.-Ft+ÁFA/ürítés, azaz 3.497.- Ft+ÁFA/negyedév.18 

(7) A többlethulladék elszállítására használható a szolgáltató által forgalmazott szabvány 
PVC-zsák, mel�nek ára bruttó 320 Ft+ÁFA/db, mely az elszállítás és ártalmatlanítás díját 
is tartalmazza. 1 

14. § 

(!) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján közvetlenül, vagy 
a közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, 
számla ellenében - utólag köteles megfizetni az ingatlantulajdonos. 

(2) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra 
történő felosztását tartalmazó határozatot, valamint az ingatlantulajdonosok nevét és 
személyi illetve azonosító adatait (2.§. 4. pont), a közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó 
számlát az ingatlantulajdonosok nevére kiállítani. 

(3) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosoknak negyedévente küldi meg.20 

15. § 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, 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 közszolgáltatónak. A változás bejelentésével 

15 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 5.§-a 
"Módosította a 17 /20 l l ,(XIl.22.) Önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése 
17 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 6.§-a 
18 Módosította a 16/2012. (V.02.) Önkormányzati rendelet 1.§-a 
19 Beiktatta a 17/2011. (Xll.22.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése 
20 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 7.§-a 



egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés 
létrejön. 
Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat - a bejelentés hónapjának 
utolsó napjáig - a korábbi ingatlantulajdonos, azt követően pedig az ú j  ingatlantulajdonos 
köteles megfizetni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem említett 
elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás 
a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A 
szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényckre 
vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni 
a tárolóedény lecseréléséről. 

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és/vagy az 
általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a 
közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 
db 110 liter térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az 
igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti. 

16. § 

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a 
közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a 
közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti 
elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető 
legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, 
amikor a közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített járművével önhibáján kívül nem 
tudja megközelíteni. 

17. § 

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. 

(2) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 301. §-a szerinti 
késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét. 

(3) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az 
ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége 8 napon belüli teljesítésére, 
amely felszólításnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakra történő 
figyelmeztetést is. 

VI. FEJEZET 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 
18. § 



(!) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a ki jelölt 
hulladéklerakóban 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. 

E rendelet alkalmazásában: 

VII. FEJEZET 

Szabálysértési rendelkezések 
19. §21 

VIII. FEJEZET 

Fogalom meghatározások 
20. § 

1. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás 
céljára használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti, 
társasházi épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, 
amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. Jelen rendelet 
alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára 
szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik 
és a hulladék kezeléséről nem gondoskodnak az Ör. 3. § 121 bekezdésében 
meghatározott módon. 

2. Települési szilárd hulladék: 
a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek 
nem minősülő hulladék, 

b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék, 
c.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek 
nem minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal egylitt kezelhető. 

3. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető 
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes 
hnlladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, 
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 

-10-
4. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra 

alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére 
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan 
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 

21 Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 



S. Gyűjtőpont: A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok teleplilési 
szilárd hulladékának - meghatározott vagy meghatározatlan időtaitamig - átvételére 
kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni 
tárolóedényből tö1ténő elszállításával teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási 
kötelezettségét. 

6. Átrakóállomás: a teleplilési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának 
elkülönítésére szolgáló zárt, körlilkerített létesítmény, ahol a teleplilési szilárd 
hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt 
konténe1t (felépítményt) lirítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 

7. Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd 
hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és 
kiszolgáló létesítmények összessége. 

8. Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék 
(háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a 
közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el. 

9. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú 
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy 
enzimek segítségével) lebontható. 

10. Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletben felsorolt 
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy 
összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a 
környezetre kockázatot jelent. 

11. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet 
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 
3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. 

12. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére 
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleé1tve a 
kezelőlétesítmények utógondozását is. 

13. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa 
vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő 
udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, 
válogatás a begyűjtő telephelyén. 

-11-
14. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is. 

15. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belli! különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló 
más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk taitozó 
területek -, valamint a közterületek tisztán tartása. 



16. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott 
része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). 

17. Köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás): megrendelés, illetőleg 
megbízás alapján a közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási 
tevékenysége. 

18. Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság
mentesítése, illetőleg pormentesítése. 

19. Közterület kezel{lje: Kozármisleny Város Te/epülé�fejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.22 

IX. FEJEZET 

Köztisztasági rendelkezések 
21.§. 

A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért annak előmozdításában 
mindenki köteles hathatósan közreműködni. 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
22.§. 

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, 
illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő 
ingatlannak (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg a - bérleti 
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (továbbiakban együtt: használó) 
köteles gondoskodni. 

Ezen belül: 
a.) a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének 

(kapualj, lépcsőház, stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, a rovar és rágcsáló 
mentesítéséről a tulajdonosnak, 

b.) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia. 

23.§. 

(!.)A tisztántartási kötelezettség elsősorban az ingatlan tulajdonosát terheli. 

(2.) Bontás vagy felújítás miatt üresen álló ingatlan tisztántartása a kivitelező - míg a 
személyi tulajdonú ingatlan esetében - megbízott kivitelező hiányában - a tulajdonos 
feladata. 

22 „ 

Módosította a 26/2012.(IX.27.) Onkormányzati rendelet 8.§-a 



(3.) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny 
elte1jedésének megakadályozásával kell eljárni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell. 

(4.) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt, vagy zárt rakterű járművön 
szabad szállítani. 

(5.) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön vagy rögzített 
ponyvával letakarva szabad szállítani. 

(6.) Tüzelő-, építő- és egyéb ömlesztett anyagot járdán, valamint a járda és az úttest közötti 
területen 24 óra időtartamot meghaladóan csak közterület-használati engedély birtokában 
szabad tárolni. 

(7.) Ha a közterületen szállított anyagból a közterület szennyeződik, a szennyeződést elöidőző 
köteles nyomban gondoskodni a szennyeződések eltávolításáról. A lerakás következtében 
a szennyeződött közterületet az köteles haladéktalanul megtisztítani, akinek részére a 
szállítás történt. 

24.§. 

(!.) A közterület - ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett, 
rendszeres tisztántartása az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenység ellátásáról a 25. § . -ban, továbbá a 26.§ .-ban említett esetek kivételével az 
önkormányzatnak kell gondoskodni. 

(2.) A közparkok, közkertek, sétányok, játszóterek, valamint az ezen keresztülvezető 
gyalogjárdák tisztítása, síkosság-mentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és 
elszállítása szükséges, melyröl az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében elvégzi: 
a.) az utak, utcák, terek útburkolatainak és ezekhez tartozó járdák, lépcsők és ezen 

rézsűinek a tisztántartását, az ott keletkezett szemét összegyűjtését és elszállítását, 
b.) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállítását, fenntartását, rendszeres kiürítését, 

fertőtlenítését és tisztántartását, 
c.) a hó eltakarítását, síkosság-mentesítését, a közlekedési feltételek biztosítását. 

(3.) Parkerdők és kirándulóhelyek tisztántartásáról a kezelőnek kell gondoskodnia. 

(4.) A közterületet beszennyezni tilos! Köztisztaságunk megőrzése érdekében közterületen 
bárminemű szemetet vagy elhasznált tárgyat (hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, gallyat) 
elszórni és égetni tilos! Úgyszintén tilos szennyvíznek vagy egészségre ártalmas 
folyadéknak a közterületre való kiöntése, illetve kivezetése vagy a közterületnek egyéb 
módon való beszennyezése! 

(5.) Szemetet csak a kijelölt szemétlerakó helyre lehet lerakni. A nem engedélyezett helyre 
lerakott hulladékot annak lerakója tartozik elszállítani a kiszabott büntetés terhe mellett. 

(6.) Közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a növényzetet 
beszennyezni és megrongálni tilos! 

(7.) Állati hullát, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet 
szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, 
sem magánterületen elhagyni nem szabad. 



25.§. 

(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni: 
Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztántartásárói23 és a zöld 
felület megfelelő gondozásáról rendszeres kaszálással, vagy fűnyírással egészen az űttest 
burkolatáig terjedően. Ez a kötelezettség a be nem épített, illetőleg használaton kívüli 
ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed.24 

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. 

26.§. 

(1.) A járdáról a szemetet, illetve a szennyező anyagot a közútra söpörni tilos! 

(2.) Az ingatlan tulajdonosa köteles a járdán felburjánzó gazt a burkolat rongálása nélkül 
kiirtani és az ingatlanról az úttest, vagy a gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok 
folyamatos nyeséséről gondoskodni. 

(3.) Az ingatlan melletti közterületi járdát reggel 7 óráig porképzés nélkül le kell tisztítani. Az 
összesöpört szemetet össze kell gyűjteni és a háztaitási hulladék tárolására szolgáló 
edénybe kell elhelyezni. 

(4.) Tilos a járdán lévő szemetet a járdát szegélyező parksávba vagy az úttestre seperni. Ha a 
járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell 
ismételni. 

(5.) A tulajdonos a járdához tartozó folyókának25 hótól, jégtől és a folyást akadályozó egyéb 
anyagtól való megtisztításáról köteles gondoskodni. 

27.§. 

A város26 közterületein szeszes ital fogyasztása tilos! A tilalom nem vonatkozik a 
közterületen elhelyezett és a közvetlen közterületre árusítást végző boltok, üzletek 
környékére, valamint a majális jellegű rendezvények során ideiglenesen kitelepült 
árusítóhelyek környékére. 

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 
28.§. 

23 Módosította a 412008. (11.18.) Ök. sz. rendelet 1.§-a 
24 Módosította a 14/2004. (V.20.) Ök. sz. rendelet 4. §-a 
25 Módosította a 4/2008. (11.18.) Ök. sz. rendelet 2.§-a 
26 Módosította a 15/2012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet l.§-a 



(1.) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, 
játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba ebet - az 
üzemeltető által meghatározott feltételek mellett a vakvezető kutya kivételével - még 
pórázon sem szabad bevinni. 

(2.) Az ebek ürítése közterületen tilos. Az állati ürülék eltakarításáról az állat gazdája 
(sétáltató, tulajdonos) köteles gondoskodni.27 

(3.) Állatokat közterületen legeltetni csak a kijelölt helyen szabad. 

29.§.28 

(1) „ A város közterületnek minősülő zöldfelületei, parkjai járművel történő átjárásra, 
behajtásra vagy parkolásra, illetve lerakóhelyként nem használhatók. 

(2) „ A város térburkoló elemekkel burkolt, parkolónak nem kijelölt közterületei, terei 
gépjárművel történő átjárásra, illetve behajtásra, vagy parkolásra, illetve lerakóhelyként 
nem használhatók." 

(3) „ A játszóteret rendeltetésétől eltérően használni, a közhasználatú zöldfelületeken, 
játszótereken a növényeket, növényi részeket leszedni, illetve fákat megcsonkítani tilos." 

(4) „ Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt tiltás nem vonatkozik a parkgondozási céllal behajtó 
kommunális járművekre." 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 
30.§29 

A köztisztasággal kapcsolatos 
a.) közegészségügyi előírások megtartásának eseti ellenőrzéséről az illetékes 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
b.) kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről pedig az érdekelt szakhatóságok 

közreműködésével a jegyző gondoskodik. 

31.§30 

X.FEJEZET 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 
32. §31 

(1) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Az ingatlantulajdonosok a szabványos tárolóedényeket 2003. január 1. napjáig kötelesek 
beszerezni. A közszolgáltató 2003. január 1. napját követően a nem szabványos, illetve az 
írásbeli szerződéstől eltérő tárolóedényben levő hulladék elszállítását jogosult megtagadni. 

27 Módosította a 4/2008. (Il.18.) Ök. sz. rendelet 3.§-a 
28 Beiktatta a 412008. (11.18.) Ök. sz. rendelet 4.§-a 
20 Módosította a 26/2012.(IX.27.) Önkormányzati rendelet 9.§-a 
30 Hatályon kívül helyezte a 1512012.(IV.27.) Önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése 
31 Módosította a 4/2008. (Il.18.) Ök. sz. rendelet 5.§-a 



(3) A közszolgáltatási szerződés megkötésére nyitva álló időszakban a közszolgáltató a 
közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjáig fennálló dijkövetelését a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolóedény méretét és díját alapul véve egy 
összegben érvényesíti. 

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kozármisleny Község 
Önkormányzatának a szemétszállításról szóló 111996.(I.15.)Ök. számú rendelete, valamint 
annak módosításairól szóló 18/1997.(XII.20.)Ök. számú, 17/1998.(IX.15.)Ök. számú, 
12/1999.(XII.13.)Ök. számú, 27/2000.(XII.12.)Ök. számú és a 21/2001.(XII.15.)Ök. 
számú rendeletek, valamint a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/1993.(X.25.)Ök.sz. 
rendelet, és annak módosításáról szóló 6/1994.(VIII.22.)Ök.sz. rendelete. 

A rendeletet megalkotta a Képvise/(f-testület 2002. december 9. napi ülésén. 

Völgyesi Gyula sk. 
polgármester 

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: 
2012. szeptember 27. 

Dr. Bíró Károly sk. 
körjegyző 

Dr. Mdté Zsolt 
jegyző 


